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O sătmăreancă a fost
imaginea ceasurilor Rolex

Prețurile la gaze plătite
de consumatori ar
putea scădea pag. 7

cotidianul sătmărenilor
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A început campania de
înscriere a copiilor la creșe
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Fetele Adrianei Pricop merg 
la turneul final

Legendarul jurnalist
Cristian Ţopescu a murit  ieri
după-amiază, la vârsta de 81 de
ani, la Secţia de Anestezie şi Tera-
pie Intensivă a Spitalului Elias.

Fost director al cotidi-
anului ProSport între anii 2004-
2007, Ţopescu se afla internat de
o săptămână la clinica mai sus
amintită din cauza unor
complicaţii provocate de diabet.
Cristian Ţopescu avea 81 de ani şi
a fost comentator sportiv şi
politician, fiind ales senator de
Bucureşti, în urma alegerilor par-
lamentare din 30 noiembrie
2008. Între 1964 şi 2004, Crist-
ian Ţopescu a lucrat în Televiz-
iunea Română, îndeplinind mai
multe funcţii, de la reporter
sportiv, realizator de emisiuni şi

comentator, la redactor şef pe
secţia de sport şi director general
adjunct.

Anul trecut, în luna
martie, reputatul comentator a
primit ordinul “Steaua
României” “în semn de înaltă
apreciere pentru întreaga sa activ-
itate, pentru dăruirea şi devota-
mentul cu care a susţinut şi
promovat valorile sportului
naţional, pentru intuiţia, căldura
şi erudiţia cu care a comentat
performanţele sportului româ-
nesc”.

În întreaga carieră, Cris-
tian Ţopescu se poate lăuda cu
peste 5.000 de transmisiuni live,
13 ediţii ale Jocurilor Olimpice
comentate, dar şi Cupe Mondiale
şi Campionate Europene.

S-A STINS VOCEA SPORTULUI ROMÂNESC
A murit CRISTIAN ȚOPESCU!
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Un profesor 
sătmărean cere un

barem corect pentru
promovare
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Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Miercuri, 16 mai 2018
ziua 136  a anului

Soarele răsare la 5 și 53 minute,
apune la 20 și 1 minut.

1881 - Compania germană
Siemens & Halske pune în
funcțiune la Berlin primul
tramvai electric din lume.

Sunt şapte rele în lume: 1.
cunoştinţă fără caracter; 2.
bogăţie fără muncă; 3. plăcere
fără conştiinţă; 4. negoţ fără
moralitate; 5. ştiinţă fără ome-
nie; 6. politică fără principii şi
7. închinare fără predare. 

(Mohandas Gandhi)

RECOMANDĂRI NORD VEST TV

televiziunea care te respectă!

Urgențe stomatologice

Telefoane utile

cLInIca 
SfântuL anton

Luni - Vineri
09:00 - 21:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

telefon 
0261-713333

www.clinicasfantulanton.ro
urgențe

stomatologice
non-StoP

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

Ortodox  - Odovania praznicu-
lui Învierii Domnului; Sf. Mc.
Isachie, Simeon şi Petru (Dezle-
gare la peşte)
Greco- catolic - Sf. cuv.
Teodor cel Sfințit; Sf. Ioan
Nepomuk; 
Romano - catolic - Sf. Marcel
I, pp.
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În ultimii ani, vânătoa-
rea de subiecte penale, transfor-
mată în dosare, a devenit un
„instrument de tortură”, demn de
evul mediu, pentru concurenţii
politici. Inexactităţile şi lacunele
existente în unele legi au conferit
posibilitatea unor politicieni să-şi
netezească,”prin interpuşi”, astfel,
drumul spre anumite „victorii”
electorale. Mulţi dintre cei mai
inteligenţi concurenţi politici au
fost condamnaţi în urma unui în-
demn dictatorial simplu: „Găsiţi-
i ceva!”. Se spune că „mercenarii”
nu sunt vinovaţi pentru faptele
lor, ci mai degrabă se fac vinovaţi
toţi cei care au dat comenzi din
tenebroasele culise ale democra-
ţiei, în vederea confecţionării
unor „dosare”, finalizate ulterior
cu arestarea  unor concurenţi po-
litici. Dovadă stă o întrebare cele-
bră rostită în spaţiul public:”Am
dat drumul la vreun dosar?”.

Din nefericire, vânătoa-

rea de subiecte penale continuă şi
în zilele noastre, iar vehemenţa
comenzilor în vederea eliminării
anumitor politicieni este din ce în
ce mai acerbă în lumea politică
românească. Această „vânătoare”
se intensifică de fiecare dată cu
mult timp înainte de  începerea
unei campanii electorale. Scopul
principal al acestui demers ingrat
este acela de a discredita potenţia-
lii candidaţi „de temut” în alege-
rile prezidenţiale, parlamentare
sau locale. „Regizorii” care se
ocupă cu astfel de scenarii sumbre
sunt foarte abili, bine pregătiţi
din punct de vedere profesional,
pentru ca în final să „proiecteze”
în spaţiul public o imagine falsă
despre o personalitate sau mai
multe personalităţi politice din
România. Parcă ne-am scindat în
tot felul de „triburi”colorate poli-
tice, iar unele nu vizează în mod
prioritar nevoile şi interesul na-
ţional. Aceste „lupte tribale” se fi-
nalizează cu eliminarea din
„ţarcul electoral” a celor „mai
buni dintre cei buni” politicieni.

Curios este faptul că
aproape nimeni nu intervine pen-
tru a stopa aceste „atacuri” ne-
drepte, decât foarte rar, dar şi
atunci efectul în plan politic şi so-
cial este nesemnificativ, deşi
acesta ar fi avut menirea de a
„pune capăt unor dispute politice
sterile”. Deunăzi, un politician a
avut curajul să spună că nu e bine
să se folosească cuvântul „penal”
la modul general, pentru că per-
cepţia externă ar fi nefastă pentru
români, în sensul că „nu toţi ro-

mânii sunt penali!”. Orgoliile şi
lipsa de dialog domină mintea
unor politicieni, ”cu voie sau fără
voie”, care s-au transformat într-
un fel de „marionete” de tip nou,
care „trec peste cadavre” pentru a-
şi atinge scopurile sau pentru a
pune probabil în aplicare anumite
strategii sau comenzi vehemente
străine de interesul naţional. Sta-
rea de disconfort public, creată de
aceşti „ciclopi” ai politicii româ-
neşti, abate mereu atenţia opiniei
publice de la marile probleme
economice, sociale şi medicale cu
care se confruntă România. Do-
rinţa de a elimina „cu orice preţ”
anumiţi politicieni este impro-
prie unei democraţii construc-
tive, de perspectivă, care să ne
conducă la o creştere economică
benefică pentru trăitorii din Ro-
mânia. Interesant mai este faptul
că avem exemple de politicieni ro-
mâni, care au fost condamnaţi, iar
după alegeri au fost repuşi în li-
bertate şi implicit reabilitaţi în
faţa opiniei publice. Nimeni n-a
aflat cum au fost sancţionaţi toţi
aceia care au instrumentat „con-
damnările nedrepte” dinaintea
unor campanii electorale. De
multe ori, în spaţiul public nu
ajung decât nişte etichetări nega-
tive şi nu mai ştie omul de rând
de-acasă, din faţa televizorului, ce
să creadă despre un demnitar ales
de popor pentru a-i reprezenta in-
teresele în Parlamentul României
sau în alte instituţii ale statului
român. 

Vânătoarea de subiecte
penale continuă în această pe-

rioadă preelectorală, transfor-
mată pe alocuri, deja!, în „campa-
nie electorală”, iar „înţelepţii” se
joacă „de-a hoţii şi vardiştii” pen-
tru a impresiona publicul specta-
tor şi telespectator român. Foarte
puţin se discută în spaţiul public
despre subiectele legate de încu-
rajarea mediului de afaceri româ-
nesc, de perspectivele necesare în
vederea regândirii unor noi stra-
tegii pe termen mediu şi lung în
domeniile economiei şi vieţii so-
ciale. De multă vreme nu mai
asistăm la „întrevederi la nivel
înalt” cu oameni de afaceri din
alte ţări, pentru a găsi noi „punţi”
de colaborare prin intermediul
unor proiecte economice co-
mune. În schimb, avem parte zil-
nic de tot felul de acuzaţii
nefondate, etichetări, replici po-
litice seci lipsite de consistenţa
unei comunicări inteligente com-
pletată de medierea pertinentă a
unor profesionişti. Discursurile
sterile şi veninoase sunt „la ordi-
nea zilei”, iar liniştea din casele
oamenilor, cu venituri aflate la li-
mita subzistenţei, este conturbată
de informaţiile negative, ”război-
nice”, transmise prin intermediul
mijloacelor de comunicare în
masă. Ar fi nevoie de nişte media-
tori români foarte bine pregătiţi,
care ar trebui să pună capăt dispu-
telor politice neproductive  şi vâ-
nătorii de subiecte penale. Avem
nevoie de oameni demni, echidis-
tanţi şi imparţiali,  în vederea asi-
gurării stabilităţii politice în „
prea scump plătita” noastră De-
mocraţie din România.

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.

VIAŢA LA ŢARĂ
Asociaţia "Ţara Oaşului" 
a participat la Zilele
Maramureşului şi la Sâmbra
oilor de la Abrăneşti
Vă invităm să urmăriţi o ediţie
specială a emisiunii VIAŢA
LA ŢARĂ, difuzată la

NORD VEST TV Satu
Mare, în această seară de la ora
20.45, prin intermediul căreia
veţi afla mai multe informaţii
despre participarea Asociaţiei
"Ţara Oaşului" la Zilele
Maramureşului şi la Sâmbra
oilor de la Abrăneşti. Realiza-
tor: Dumitru Ţimerman.

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

Vânătoarea de subiecte penale
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Sătmăreanul care a militat pentru apropierea
dintre cultura română şi cea maghiară
8Coriolan Coltău este una din personalităţile de frunte ale Transilvaniei, diversitatea preocupărilor
intelectuale asigurându-i un loc printre cărturarii de seamă care au înnobilat judeţul nostru

Coriolan Coltău, cunoscut în
mediul cultural sub numele
de Costa Carei, s-a născut

în 10 decembrie 1909 la Sanislău în
familia lui Dimitrie Coltău şi a Cor-
neliei Popfiu. În actul de naştere
nou-născutul este înregistrat cu nu-
mele de Dimitrie Coriolan Coltău.
Naşi au fost arhidiaconul, ulterior
vicar al Careilor, Romul Marchiş şi
soţia sa Elisabeta Sarkadi, botezul
fiind săvârşit de către protopopul,
paroh la Sanislău, Alexa Pop. La
data naşterii lui Coriolan tatăl său
ocupa funcţia de contabil la Banca
„Arina” din Sanislău. Alături de
aceşti doi vrednici preoţi greco-
catolici şi buni patrioţi români, tatăl
lui Costa Carei a avut un mare rol
în înfăptuirea Marii Uniri în părţile
Careiului.

În 1934 Costa Carei
studiază la Budapesta „arta teatrală”
şi „industria cinematografică” la
„Şcoala de artă cinematografică” de
sub direcţia regizorului Gaál Béla.
Povestind trecerea hotarului dintre
cele două ţări cititorul însemnărilor
lui Costa Carei remarcă lesne atmos-
fera de suspiciune care domnea, atât
într-o parte cât şi în cealaltă a graniţei.
Activitatea sa pe plan teatral şi cine-
matografic este astăzi aproape întru
totul necunoscută. Se dedică
gazetăriei, pe timpul şederii în capi-
tala statului vecin fiind corespondent
al ziarului „Rampa”. Săptămânalul
condus de către George Gregorian îi
număra printre colaboratori pe Ion
Minulescu, Mihail Sorbul, Radu
Boureanu, V.I.Popa, I. Valjan, Hort-
ensia Papadat Bengescu sau Camil
Petrescu. Pe timpul şederii în Ungaria
a colaborat la publicaţiile maghiare
„Magyarország” şi „Válasz” cu
prezentări din literatura română.

A colaborat şi la alte
publicaţii din ţară, precum „Dacia”,
apărută în timpul celui de-al doilea

război mondial sau cele postbelice,
„Victoria” şi „Naţiunea”. „Victoria”
era un „ziar de informaţie şi comen-
tariu critic” care a apărut din 20 oct.
1944 până în 28 martie 1946 la
Bucureşti, sub directoratul lui N.D.
Cocea, redactor-şef fiind George
Ivaşcu iar redactor Geo Dumitrescu.
Publicaţia îşi propunea atragerea scri-
itorilor din toate generaţiile şi anga-
jarea lor socială. A reuşit să grupeze,
în cadrul unor rubrici literare scriitori
democraţi din generaţia interbelică şi
din cea tânără: Al. Philippide, Geo
Bogza, Perpessicius, Ion Biberi,
Eugen Jebeleanu, Dan Petraşincu,
Ion Frunzetti, Al. Piru, Silvian
Iosifescu. Această publicaţie, „ziar de
informaţie, atitudine şi reportaj” a
apărut zilnic din 21 martie 1946
până în 30 sept. 1949, director fiind
George Călinescu. Alături de mai sus
menţionatul Al. Piru, în paginile co-
tidianului întâlnim numele colabo-
ratorilor: Adrian Marino, Emil
Manu, D.I. Suchianu, Şerban
Cioculescu, Dan Petraşincu, Edgar
Papu, Mihai Beniuc, Emil Isac,
Veronica Porumbacu, Emil
Giurgiuca, C. Tonegaru. Ceva mai
multe informaţii avem despre colab-
orarea lui Coriolan Coltău la
„Naţiunea”, în paginile căreia se îngri-
jea, probabil, de apariţia „Paginii
naţionalităţilor”.

Se spune, pe drept cuvânt,
că numai cunoscându-ne mai bine ne
putem iubi mai mult. Este o cugetare
valabilă şi pentru culturi. Costa Carei,
un foarte bun vorbitor de limbă
maghiară şi un fin cunoscător al cul-
turii poporului maghiar, a fost un
militant pentru apropierea dintre cul-
turile română şi maghiară, el tra-
ducând versuri aparţinând unor
nume de referinţă ale liricii maghiare:
Petőfi Sándor, Ady Endre, József At-
tila, Kosztolányi Dezső, Babits Mi-
hály, Juhász Gyula.

Întregeşte, dând totodată
valoare grupului de traducători
sătmăreni, unii cu realizări de

excepţie, din limba maghiară:
George A. Petre, Livia Bacâru,
Valentin Strava, Petre Nistor, Gabriel
Georgescu, Vasile Herman, Teodor
Boşca, Corneliu Balla, Ion Ghiur,
Radu Ulmeanu. Notăm aici şi alte
nume de sătmăreni care au tălmăcit
din limba maghiară, mai puţin
cunoscuţi astăzi: George Marchiş,
Andrei Cosma, Adalbert Pituc,
Eugen Pavel Barbul, acest grup tra-
ducând în special din poetul univer-
sal Petőfi Sándor.

Despre traducerile lui
Costa Carei din Petőfi criticul Aurel
Martin afirma: „Rod al unei multi-
laterale şi sârguincioase familiarizări
cu textul petőfian, versiunile lui
Costa Carei au sugerat, în ritmuri şi
metafore adecvate, inefabile
frumuseţi ale originalului. Ca în
Către poeţii...”.

Preocupările de traducător
nu s-au limitat la limba maghiară, în
atenţia lui intrând şi traduceri din
Shakespeare sau Villon. A întreţinut
corespondenţă cu remarcabile
personalităţi ale culturii române şi
maghiare, precum: Perpessicius,
G.M. Zamfirescu, Ion Frunzetti,
Méliusz József, Nagy István, Szemlér
Ferenc, Messer Erzsébet. Dintre
personalităţile Sătmarului, ştim că s-
a aflat în bune relaţii cu avocatul dr.
Nicolae Boca.

A tipărit în timpul vieţii
volumul de versuri Celebrare, în
1936. Mult mai bogată i-a fost activ-
itatea de traducător. Astfel, a debutat
cu volumul Tălmăciri din lirica lui
Ady Endre, Bucureşti, 1945, editat de
Asociaţia prieteniei româno-
maghiare. Această asociaţie a avut
onoarea în acel an să fie prezidată de
maestrul George Enescu. În prefaţa
nesemnată a plachetei care conţinea
15 titluri se afirma: „Pentru prietenia
românomaghiară, Ady era o piatră
unghiulară şi un simbol”.

A ajuns să lucreze în cali-
tate de bibliograf specialist principal
la Biblioteca Academiei Române; cu

siguranţă spe-
cializarea era pe liter-
atura maghiară. Era
legat de această
instituţie de multă
vreme, trecându-i
pragul adeseori ca
cercetător şi în pe-
rioada interbelică.
Apoi, în 1959 face o
cerere conducerii
Bibliotecii, solicitând
„a lucra temporar la
inventarierea ce se
face la Biblioteca
Academiei, în cadrul
serviciului peri-
o d i c e l o r ” .
Cunoaştem că a fost
angajat în această
r e p r e z e n t a t i v ă
instituţie cel puţin
din anul 1964 şi, pe
lângă faptul că s-a re-
marcat ca „un coleg
de excepţie”, a
demonstrat că este
„un prieten cu un su-
flet nobil”. În lumea bibliotecarilor
bucureşteni avea cu siguranţă o
prietenă, de asemenea născută în
părţile noastre, Livia Bacâru, cu
care avea numeroase afinităţi, in-
clusiv dragostea pentru locurile  lor
natale. În anul 1969 s-a pensionat
pe motiv de boală, suferind de
arterită obliterantă.

Paralel cu munca de
traducător, Costa Carei a avut o
mare pasiune, pictura. Preocupările
lui artistice au fost încurajate de
către renumiţi critici de artă pre-
cum Petru Comarnescu, care i-a
apreciat la superlativ pictura şi
grafica. A reuşit să-şi prezinte
lucrările în trei expoziţii individ-
uale şi mai multe colective. În anul
pensionării a făcut o cerere pentru
a i se acorda încă un spaţiu în
vecinătatea locuinţei, în vederea
amenajării unui atelier de pictură şi
a unui birou. Nu ştim ce fel de
politică a făcut sau, mai corect spus,
dacă a fost înregimentat politic
Costa Carei în perioada interbelică.
Cert este că după cel de-al doilea
război mondial a ocupat funcţia de
director în cadrul Subsecretariatu-
lui de Stat pentru Minorităţi. Mar-
ginalizarea sa a început probabil
după ce a refuzat să intre în P.M.R.,
formaţiune care ulterior s-a trans-
format în P.C.R. Obsedantul dece-

niu, apogeu al „terorii istoriei” pe
plaiurile româneşti, l-a atins cu ten-
taculele sale şi pe Costa Carei.
Înţelegem astăzi de ce o colegă
afirma despre el înainte de 1989 că
a avut o „experienţă zbuciumată,
uneori dramatică”. Cu exactitate
ştim că a trecut prin penitenciarul
Jilava, deşi motivul nu îl cunoaştem
încă. Dar, în plin obsedant deceniu
era lesne de inventat vreunul. S-a
stins din viaţă, „prematur şi
fulgerător” în 16 iulie 1970 la
Bucureşti. În localitatea natală o
placă memorială aminteşte tuturor
de personalitatea cărturarului.
Sursa: Viorel Câmpean - Oameni
şi locuri din Sătmar

niColae ghişan

Consultații de specialitate la Cabinet Dr. Coica
Zilnic intre orele 10:00-16:00 
la Cabinet Dr. Coica, va con-
sulta:

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
consulta:

Dr. Farcaş Claudia
MEDIC PRIMAR 
CARDIOLOGIE

Programări: 0740.314.450
____________________________

In fiecare Marti si Joi  la Cabinet
Dr. Coica, bl. CU 18/1 va con-
sulta:

Dr. Aracs Loredana
MEDIC PRIMAR 

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

Dr. Stancu Lapuste Ramona
MEDIC SPECIALIST 
ENDOCRINOLOGIE

Programări: 0743.041.775;
0261/766390; 0740.011.578
____________________________
În fiecare Marti si Joi intre orele
15:00-18:00  la Cabinet Dr.
Coica, str. Lucian Blaga

CU6/2,  va consulta:

Dr. Costin Nicoleta
MEDIC PRIMAR 

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

Dr. Revesz Andrea
MEDIC SPECIALIST

NEUROLOG
Programări: 0261/766390
____________________________
În fiecare Marti si Joi intre orele
15:00-18:00  la Cabinet Dr.
Coica, va consulta:

Dr. Niculescu Gabriela
MEDIC PRIMAR ORL

Programări: 0747.089.523
____________________________
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Loc de joacă nou la Grădinița nr. 13

Pericol de
inundații în județ

un nou cod galben
de inundații a fost instituit
de hidrologi pe mai multe
cursuri de râuri din județul
Satu Mare. Codul galben
vizează râuri din bazinele
hidrografice: Vişeu, iza, Tur,
lăpuş ( judeţele Maramureş
şi Satu Mare), Someş –
afluenţii mici aferenţi
sectorului aval S.H. dej
( judeţele Cluj, Sălaj,
Maramureş şi Satu Mare),
Crasna ( judeţele Sălaj şi
Satu Mare). Codul galben va
dura până joi (17 mai)
dimineaţa.

Conferință pe
teme de sănătate

În data de
16.05.2018, miercuri,
începând cu ora 0930, în Sala
Mică din cadrul Consiliului
Județean Satu Mare, etajul 1,
Piaţa 25 octombrie, nr. 1,
Conair Probiotics românia,
împreună cu partenerii săi și
cu sprijinul Consiliului
Județean Satu Mare și al
dSVSa Satu Mare,
organizează conferința
intitulată ”Împreună pentru
sănătate” având ca temă
sănătatea globală, implicarea
instituțiilor statului si a
societății civile, un aspect ce
vizează sănătatea umana
(copii, adulți si in special
vârstnici), animală si a
mediului înconjurător.
Evenimentul își propune sa
reunească sub aceeași cupolă
reprezentanți de bază ai
județului Satu Mare,
personalități ale vieții
politice , socio-economice,
medicale, mass media si alte
personalități implicate in
creșterea calității sănătății si
serviciilor medicale.

Pompierul de aur
din Satu Mare

Pentru al patrulea
an consecutiv, plt. adjutant
șef radu Pop din cadrul
detașamentului de
Pompieri Carei s-a întors
acasă cu medalia de aur.
datorită prestației sale la
Competiția de atletism și
Cros a asociației Sportive a
Pompierilor din românia,
desfășurată în perioada 09 –
11 mai a.c. la Pitești, radu
Pop a urcat pe prima treaptă
a podiumului la proba
aruncarea greutății-
categoria: bărbați + 45 ani.
felicitări, mult succes și
multă putere de muncă în
continuare!

Primăria Municipiului
Satu Mare continuă să investească
în educația și dezvoltarea celor
mici. astfel, printre investițiile
derulate la creșele și școlile din
municipiul Satu Mare, în
primăvara acestui an a fost
demarată amenajarea unui loc de
joacă în incinta Grădiniței cu
Program Prelungit nr.13, situată
pe aleea Milcov, nr.4. 

În vederea amenajării
unui loc de joacă atractiv pentru
copiii care frecventează grădinița,
au fost achiziționate mai multe
balansoare din lemn, leagăne
duble, carusel cu băncuță, ansam-
blu de joacă cu panouri de
cățărare, topogane, precum și

căsuțe, valoarea investiției fiind
de peste 140 de mii lei. 

“La Grădinița cu Pro-
gram Prelungit Nr. 13 sunt
înscriși 185 de copii, respectiv sunt
deschise în prezent 8 grupe. Deși
curtea este una generoasă, până
în prezent, spațiul nu a fost val-
orificat astfel încât cei mici să
desfășoare activități și jocuri în
aer liber. Cred că am reușit prin
amenajarea acestui loc de joacă să
oferim copiilor surse de distracție
și relaxare, de exprimare a
personalității lor, de petrecere
într-un mod recreativ a timpului
liber într-un mediu sigur“, a de-
clarat primarul Kereskényi
Gábor.

A început campania de înscriere
a copiilor la creșe
8Cererile se pot depune până vineri la sediul SPaS Satu Mare

Primăria Municipiului
Satu Mare, prin Centrul
de Creșe, anunță de-

mararea procesului de în-
scriere a copiilor la creșele din
municipiul Satu Mare. Părinții
pot depune dosarul în pe-
rioada 14-18 mai 2018, în in-
tervalul orar 08.30-12.30, la
sediul SPAS Satu Mare , Aleea
Ilişeşti nr. 4.

Ce acte trebuie să
cuprindă dosarul

dosarul de înscriere al
copiilor trebuie să cuprindă
următoarele documente în-
dosariate: Cerere tip; Copia
certificatului de naştere pentru
copiii din familie; Copia
actelor de identitate ale mem-
brilor familiei de provenienţă a
copilului; adeverinţe de la
locul de muncă al
părinţilor/reprezentanţilor le-
gali sau declaraţie pe proprie
răspundere în cazul exercitării
unor profesii liberale, sentinţă
de divorţ /copie certificat de
deces (unde este cazul). 

Cererile tip de în-
scriere se pot ridica de la sediile
creşelor sau se pot descărca în
format electronic de pe site-ul
Primăriei Municipiului Satu
Mare, www.satu-mare.ro.

Evaluarea
dosarelor

la evaluarea dosarelor se
va ține cont de următoarele cri-
terii de selecție și evaluare: copilul
face parte sau nu dintr-o familie
monoparentală, locul de muncă al
ambilor părinţi, numărul de în-
registrare al dosarului. 

Pentru ca dosarul să fie
declarat eligibil copilul trebuie
să aibă domiciliul în municipiul

Satu Mare, dovedit cu actele de
identitate sau în baza con-
tractelor, în cazul închirierii
unor locuinţe. de asemenea tre-
buie respectat criteriul de
vârstă, respectiv peste 1 an pen-
tru Creşele “Mica Sirenă” şi
“degețica” și peste 1,5 ani pen-
tru restul creşelor. Evaluarea
dosarelor se va face în perioada
23 mai- 6 iunie 2018, selecţia
făcându-se pornind de la cri-
teriile de evaluare. rezultatele
privind evaluarea dosarelor vor
fi afişate la sediile creşelor după
data de 12 iunie 2018.

După aprobarea
dosarelor

În perioada 10-14 sep-
tembrie 2018 părinţii ale căror
dosare au fost aprobate sunt
aşteptaţi la sediile creşelor pen-
tru completarea acestora cu
următoarele documente:
adeverinţă de la medicul de

familie care să certifice că re-
spectivul copil este sănătos
clinic şi apt pentru a frecventa
colectivitatea; fişa de imunizări
pentru copil; aviz epidemio-
logic copil; Examen co-
proparazitologic şi exudat
faringian pentru copil.

Creșele din județ
Pe această cale, vă

reamintim datele de contact și
sediile creșelor din municipiul
Satu Mare :
• Creşa „Ţara Minunilor” ,
aleea Tisa nr. 8, tel.
0751205446, coordonator
Kelemen otilia -asistent med-
ical principal
• Creşa „Punguţa cu doi bani”,
Str. 1 decembrie 1918 nr. 15,
tel. 0754070119, coordonator
Mak Toth Timea - asistent med-
ical principal
• Creşa „ dumbrava Minunată”,
Str. ilişeşti nr. 4 , tel.

0754019809, coordonator
Jakab Eva - asistent medical
principal
• Creşa „ Harap alb” , Bld. lu-
cian Blaga nr.19/a, tel.
0751205447 , coordonator
Săvianu Claudia - asistent med-
ical principal;
• Creşa „albă ca Zăpada” ,
aleea Târnavei nr. 18, tel.
0754070118, coordonator dico
anuţa - referent educator ;
• Creşa „Mica Sirenă” , Str Bo-
tizului nr. 61-a, tel 0748109855,
coordonator rus Simona - asis-
tent medical principal 
• Creșa „degețica” , Bld. lucian
Blaga nr. 121

Pe de altă parte,
aducem la cunoștința părinților
că, pe întreg parcursul anului
şcolar, în situaţia eliberării unor
locuri la creşă, în funcţie de
numărul de ordine al dosarului,
părinţii vor fi contactaţi în ved-
erea ocupării locurilor libere.

CaMPaniE. Părinții pot depune dosarele copiilor până vineri, inclusiv

florin dura
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Un profesor sătmărean cere un
barem corect pentru promovare
8Cadrul didactic a solicitat sprijin din partea prefectului Darius Filip și s-a prezentat
în audiență la Prefectură

Un cadru didactic din
județul Satu Mare a so-
licitat sprijinul Prefec-

turii pentru stabilirea corectă a
unui barem la concursul de pro-
movare din acest an. Profesorul
s-a prezentat ieri la audiențele
de la Prefectură ținute de pre-
fectul Darius Filip, alături de
şeful serviciului juridic, Dorle
Cosmin şi consilierul pe relaţii
cu publicul, Găzdac Florin. În
total, în această săptămână s-au
înscris în audienţă trei persoane. 

Probleme de barem
Astfel, un profesor de la

Colegiul Naţional ”Kolcsey Fe-
renc” a solicitat sprijin pentru sta-
bilirea corectă a baremului
pentru concursul de promovare
de anul acesta. Doreşte de aseme-
nea să fie acordat un punctaj pen-
tru dosarul depus anul anterior.
Prefectul i-a comunicat persoanei
că va contacta Inspectoratul Şco-
lar Judeţean Satu Mare pentru
clarificarea celor sesizate, urmând
a i se comunica răspunsul în scris.

Probleme de fond
funciar

De asemenea, o per-
soană a sesizat că pe terenul

moştenit de la mama sa, situat
în comuna Vetiş, sat Decebal, în
suprafaţă de 11 ha, au fost
emise trei titluri de proprietate
către alte persoane decât cea în-
dreptăţită. În urma unor acţiuni
în instanţă au fost emise sen-
tinţe care i-au fost defavorabile.
Iar actualmente una dintre
cauze se află pe rolul Curţii de

Apel. Prefectul a comunicat
persoanei că pe perioada deru-
lării procesului Instituţia Pre-
fectului nu poate să intervină în
vreun fel.

A treia persoană venită
în audienţă, un cetăţean din
Viile Satu Mare, a reclamat fap-
tul că pe terenul său proprietate
personală înscris în Cartea Fun-

ciară (CF) s-au eliberat alte
patru titluri de proprietate în
ultimul timp de către Primăria
Ardud. Prefectul a îndrumat
persoana să depună un memo-
riu ce va fi analizat urmând a i
se comunica în scris un punct
de vedere cu privire la modul de
soluţionare a problemei sesi-
zate.

Florin DurA

Acțiune a
polițiștilor 
sătmăreni

Polițiștii sătmăreni
au acționat, și în data de 14
mai a.c., pentru prevenirea
faptelor antisociale și
menținerea ordinii și
siguranței publice, precum
și pentru  asigurarea unui
climat rutier sigur. Pentru
abaterile constatate la regi-
mul circulației pe drumurile
publice,  au fost aplicate 64
de  sancţiuni contravenţio-
nale, cu o valoare totală a
amenzilor de peste 15.500
de lei. Totodată, au fost
reținute 6 permise de con-
ducere. Pentru nereguli
constatate la Legea 12/1990
rep., respectiv la Legea nr.
61/1991 au fost aplicate
peste 20 de sancțiuni
contravenționale, având o
valoare totală de peste
7.500 de lei.

Amenzi în trafic
date de polițiștii
ardudeni

În data de 14 mai
a.c., polițiștii rutieri din ca-
drul Poliției orașului
Ardud, împreună cu
reprezentanți ai R.A.R., au
desfășurat o acțiune, pe
linie rutieră, având ca scop
identificarea conducătorilor
auto care circulă pe drumu-
rile publice cu autovehicule
care prezintă defecțiuni teh-
nice. Astfel, în urma
activităților desfășurate au
fost aplicate 9 sancțiuni
contravenționale, în valoare
de 1 160 de lei, pentru di-
verse abateri și au fost
reținute 2 certificate de în-
matriculare.

Mandat de execu-
tare a pedepsei 
cu închisoarea

La data de 14 mai
a.c., polițiștii din cadrul
Serviciului de Investigații
Criminale, împreună cu cei
din cadrul Postului de
Poliție Comunal Bixad, au
soluționat mandatul de exe-
cutare a pedepsei cu închi-
soarea emis de către
Judecătoria Satu Mare, pe
numele unui bărbat, de 56
de ani, din Satu Mare, con-
damnat la 3 ani și 8 luni de
închisoare pentru comiterea
mai multor infracțiuni.

SOLUȚIONARE. Prefectul s-a implicat pentru rezolvarea tuturor problemelor celor veniți la el
în audiență

Polițiștii sătmăreni, în vizită la Școlile Gimnaziale Valea Vinului și
Poiana Codrului

Prevenirea delincvenței
juvenile și a victimizării minorilor
constituie o prioritate națională a
Poliţiei Române pentru anul
2018, adoptată și la nivelul In-
spectoratului de Poliție Județean
Satu Mare. Astfel că, polițiștii din
cadrul Secției  Poliției  Rurale
Valea Vinului, împreună cu
ofițeri de poliție din cadrul Com-
partimentului Analiza și Pre-
venirea Criminalității și din
cadrul Compartimentului Relații
Publice, s-au întâlnit cu elevii
Școlii Gimnaziale Valea Vinului
și ai Școlii Gimnaziale Poiana
Codrului pentru a dezbate cu
aceștia problematica delincvenței
juvenile  și a victimizării mino-
rilor.

Într-un cadru non-for-
mal, elevii de gimnaziu au fost
încurajați să-și expună  punctul
de vedere cu privire la un
fenomen - cel al violenței în
mediul școlar – perceput de către
tineri ca o stare de normalitate, cu
o constanță uimitoare, care ridică
probleme atât pentru cadrele di-
dactice, cât și pentru autoritățile
chemate,  în mod repetat, să
sancționeze comportamente
delincvente.

Îmbrăcând forme

diferite, de la violență verbală,
până la încăierare, distrugere de
bunuri școlare și vătămare
corporală, actele de violență în
mediul școlar iau forme din ce în
ce mai complexe, constituind
adevărate tragedii. Despre im-
pactul în societate a actelor de
violență comise de minori, despre
modul în care violența este
sancționată de către autoritățile
competente, dar și despre
răspunderea penală a minorilor
au vorbit polițiștii sătmăreni în
cadrul sesiunilor de informare.
Adaptând legislația care
reglementează domeniul
delincvenței juvenile  la
particularitățile de înțelegere ale
elevilor, apelând la cazuri con-
crete, soluționate de către
polițiști, s-a încercat să se
surprindă caracterul penal al
faptelor de violență săvârșite de
minori, care iau forma unor
infracțiuni și totodată să se tragă
un semnal de alarmă cu privire la
modul în care ,,greșelile
adolescenței” te urmăresc toată
viața și afectează dezvoltarea
personală, punându-și amprenta
asupra formării tinerilor ca viitori
adulți responsabili.

M ă s u r i l e

privative/neprivative de libertate,
pedepsele și sancțiunile aplicate
minorului au constituit un punct
aparte în discuția cu elevii,
modalitate propice  de exprimare
a ideilor personale, de realizare a
unei comparații între propriile
experiențe și noile informații per-
cepute, de raportare la sistemul
de valori al fiecărui elev.

Tema victimizării mino-
rilor a fost abordată cu elevii ci-
clului primar din cele două școli
menționate, polițiștii îmbinând
sesiunile informative cu
activitățile practice. În același
timp, cei mai mici elevi și-au re-
actualizat cunoștințele referitoare
la modul în care regulile de
circulație trebuie respectate, pen-

tru a nu fi în postura de victimă a
unui accident de circulație.

Semnificația indica-
toarelor rutiere, a marcajelor,
modul de traversare a străzii și
alte informații din domeniul ru-
tier au fost prezentate celor mici
de către polițiști, apelând la ex-
emple concrete și antrenând ele-
vii în jocul ,,Micul Polițist”.
Beneficiarii activităților – 182 de
elevi și 22 de cadre didactice – au
primit cu mult entuziasm ideea
organizării unor întâlniri peri-
odice pe tema delincvenței juve-
nile, POLIȚIA, alături de
ȘCOALĂ și FAMILIE, fiind
principalii parteneri ai educării și
formării tinerei generații în spiri-
tul respectării LEGII.
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O sătmăreancă a fost imaginea
ceasurilor Rolex
8Antonia Gordea spune, cu mâna pe inimă, că a fost cea mai frumoasă experiență
din viața ei

Sătmăreanca Antonia
Gordea este studentă la
Facultatea de Inginerie și

Management, fiind  o fire
pozitivă și deschisă la experiențe
noi. Frumoasa sătmăreancă a
fost, o bună perioadă de timp,
imaginea ceasurilor Rolex și
spune despre această experiență
că a fost cea mai frumoasă din
viața ei. 

cea mai frumoasă
experiență

Încă de la vârsta de  8-9
ani a cochetat cu modelingul,  ur-
mând cursurile destinate copiilor
la Gaby’s Models, iar acum, la
rândul ei, este  profesoară de
modeling. Antonia își amintește
cu  drag de acele vremuri fru-
moase când prezenta haine pen-
tru copii. În prima fază avea
prezentări de modă locale de la
magazine, firme, designeri  locali
iar pe la vârsta de 15-16 ani a ple-
cat la o agenție din București.

“După o perioadă am
hotărât să fac această carieră pe
cont propriu. La scurt timp  am
fost contactată de renumita firmă
Rolex pentru a fi imaginea lor. În

acel moment credeam că visez,  că
nu este real ce se întâmplă. Am
plecat în Germania unde urma să
se desfășoare ședința foto, iar pe
urmă am ajuns pe cele mai impor-
tante reviste din Dubai. Ca imag-
ine a firmei Rolex pot să spun cu
mâna pe inimă că a fost cea mai
frumoasă experiență în toată cari-
era mea de model“, a precizat An-
tonia. 

Își împărtășește
acest hobby

În prezent Antonia
Gordea împărtășește acest fru-
mos hobby și altora, alegând  să
predea cursuri de modeling și
bune maniere copiilor din Satu

Mare. 
“Recent am încheiat

primul curs, care a fost   extrem
de reușit,  plin de prezentări de
modă și de copii minunați. Îmi
plac mult copiii. Este cel mai fru-
mos domeniu în care aș putea să
lucrez, este atât de frumos să ai
atâta inocență și puritate lângă
tine. Aș minți să spun că nu este
greu, pentru că este nevoie  de
multă răbdare și energie, dar este
frumos, merită tot efortul“, a mai
spus frumoasa sătmăreancă.

Își dorește să devină
mamă

Antonia, ca și orice fe-
meie, își dorește să devină mamă,

însă toate la timpul lor.
“Nu stiu exact cum voi

fi ca și mamă, dar știu sigur că
îmi doresc să fiu ca și mama
mea!  Un exemplu minunat
după care m-am ghidat în viață,
răbdătoare,  iubitoare și mai ales
cu o gândire extrem de deschisă!
Este normal să îmi doresc să fiu
mamă, mai ales la cât de mult
ador copiii, dar eu sunt de
părere că toate se întâmplă
atunci când trebuie se se întâm-
ple, vreau să savurez fiecare mo-
ment al vieții în parte ”, a mai
adăugat Antonia. 

Campania Bucurie în
Mișcare se va desfășura în municip-
iul Satu Mare în perioada 19-20
mai 2018. Un program complex și
diversificat îi așteaptă pe sătmăreni
în acest weekend, dându-le șansa să
se bucure cu toții, împreună, de
roadele mișcării.

În perioada 5 mai – 10
iunie 2018, cea de a VII-a ediție a
evenimentelor Bucurie în Mişcare
va avea loc în 12 oraşe din Româ-
nia: Roman, Timișoara, Baia Mare,
Râmnicu Vâlcea, Satu Mare, Deva,
Slatina, Galați, Ploiești, Craiova,
Bacău și Arad.

Campania Bucurie în
Mișcare se va desfășura la Satu
Mare, după următorul program:

Sâmbătă, 19 mai
Zona I – Piața 25 Oc-

tombrie: 10:00 – Deschidere
oficială; 10:15 – 10:45 – înscrieri
Crosul Copiilor (5-9 ani și 10-14
ani); 10:30 -11.00– Invitație la
Kangoo cu Melinda Donca; 11:00
– start Crosul Copiilor; 11:30 –
Demonstrații ale luptătorilor din
cadrul Poliției Județene Satu Mare;
11.45 –Caravana Anima Show -
spectacol pentru copii; 12:00 –
20:00 Invitație la escaladă -cățărare
pe panou cu Salvamont Satu Mare;
12:45 – Premiere Crosul Copiilor;
13.00 – Spectacol de percuție cu
Cserey Csaba & Francisc Balogh;
13.30-14.15 Zumba Fitness cu

PrimaGym; 14.15-15.00 – Street
Dance cu Open Wings Studio;
14.30- 17.30 Maratonul Jocurilor
pentru Copii (6-14 ani) cu Clubul
AWANA din Carei (concursuri pe
echipe, alergare în saci, alergare in
trei picioare, jocuri distractive);
15:00 – 15:45 Strong by Zumba
cu PrimaGym 15:00 – 19:00 –
Tenis de câmp cu Tout Antonia
Xenia 15:00 – 16:00 – Bike for
Food /Pedalezi și ești răsplătit cu
ceva bun! – cu Cutezătorii
Munților & Cercetașii României
& Energy Kardio Club; 16:00 –
Demonstrații de Judo cu CSM
Satu Mare, secția Judo; 16:30 –
Passion4Zumba cu Brigitte
Tetran; 17:00 – Demonstrație de
karate cu sportivii de la Okinawa
Dojo Satu Mare; 17:30 – Kardio
Kick Box cu Energy Kardio Club
18:30 –19.00 Bachata -
prezentare& inițiere în dans-Pas-
sion4Salsa; 19:00 – 20:30 –
Concert folk cu Claudia Șerdan și
Cezar Petrovici. 

Zona Verde – Malul
drept al Someșului: 12:00 –
20:00 – ture de caiac pe Someș
cu CaiacSMile

Zonă de relaxare &
board games: 16:00 – 20:00 –
Colț de Lectură cu Raluca Is-
trate de la  Biblioteca
Județeană Satu Mare; 17:00 –
20:00 – activități cercetășești
cu Cercetașii României. 

Duminică, 20 mai
Zona I – Piața 25 Oc-

tombrie: 10:00 – Invitație la
Kangoo cu Melinda Donca;
11:00 – Spectacol pentru copii
cu Festiland 11:45 –12.30 deep-
Work cu PrimaGym 12:00 –
20:00 Invitație la escaladă -
cățărare pe panou cu Salvamont
Satu Mare 12:30 –12:45 –
Demonstrații de judo cu Clubul
Sportiv Unio Satu Mare; 13.00 –
Jandarmeria în acțiune –
Activități demonstrative; 13.30 –
Demonstrație de scrimă cu
Clubul Sportiv Satu Mare, secția
scrimă; 14:00 – 16:00 – Slow
Bike cu Pro Racers; 14.30-15.30
Bike for Food (Pedalezi și ești
răsplătit cu ceva bun!)-
Cutezătorii Munților &
Cercetașii României & Energy
Kardio Club; 15:00 –Street
Dance cu Open Wings Studio;
16.00 –16.45 BAX Cross cu
PrimaGym; 17:00 – Zumba cu
Bianca Zob, Andrea Jeromos &
Hotca Ana Maria 17:45 – Dans
modern cu Maria -Passion4Kids;
18:00 – Functional Training cu
Energy Kardio Club 19:00 –
Spectacolul elevilor Școlii de
Arte Satu Mare 19:45 – Pre-
mierea câștigătorilor întrecerii
Caiac în familie; 20:00 – Festivi-
tatea de închidere.

Zona Verde – Malul
drept al Someșului: 12:00 –

16:00 – Ture de caiac pe Someș
cu CaiacSMile

Zonă de relaxare &
board games: 14:00 – 16:00 – în-
scrieri pentru întrecerea cu Caiac
în familie 16:00 – Start întrecere
Caiac în familie; 16:00 – 20:00 –
Colțul de lectură cu Raluca Is-
trate de la Biblioteca Județeană
Satu Mare; 17:00 – 20:00 –
Activități cercetășești /Centrul
Local Cercetașii României.

Pe parcursul celor două
zile: turneu de fotbal cu C.S. Pri-
mavera Satu Mare, tir cu arcul,
caravana de joacă cu Festiland
(activități pentru copii între 4-10
ani), picturi pe față, concursuri și
jocuri sportive diverse (activități
pentru copii și tineri între 11-18
ani): fotbal target, schi pe asfalt,
fun tenis, limbo, ștafetă, acqua
challenge și alte surprize.

ZONA ECO: Grădina
Stea – expoziție cu vânzare
legume bio produse de Asociația
Stea; Învățăm să reciclăm cu
Alpin Recycling; Stand de
prezentare produse cosmetice din
plante- Yves Rocher; Expoziție
cu vânzare sucuri naturale – Na-
turist ADM.

Programul Bucurie în
Mișcare România este organizat
de Asociaţia 11even, cu sprijinul
Kaufland România și cu impli-
carea a zeci de co-organizatori și
parteneri locali.

Două zile de mișcare la Satu Mare

in Memoriam Titus
Doboș

Joi, 17 mai 2018,
începând cu ora 17.30 va avea loc
evenimentul „In Memoriam Titus
Doboș”, cu ocazia împlinirii unui an
de la trecerea în neființă a
îndrăgitului profesor și artist.
Programul desfășurării
evenimentului: ora 17.30
Depunerea unei coroane și păstrarea
unui moment de reculegere la
mormântul profesorului Titus
Doboș din cimitirul Mesterészi din
Carei. Ora 18.00, Sala Cavalerilor a
Castelului Károlyi din municipiul
Carei - masă rotundă și expoziție de
fotografie „In Memoriam Titus
Doboș”.  În cadrul manifestării se va
putea admira o expoziție cu
fotografii realizate de acesta, vor fi
expuse cele trei volume ale
profesorului, iar invitații, profesorul
Adrian Țineghe și domnul Cziker
Andrei vor discuta cu cei prezenți
despre personalitatea domnului
Titus Doboș. De asemenea nepoțica
domnului Doboș, Thais Rusu, va
pregăti un moment artistic surpriză.
Evenimentul este organizat cu
sprijinul familiei domnului Titus
Doboș.

concert de binefacere
Filarmonica ”Dinu

Lipatti” organizează un concert de
binefacere în memoria unuia dintre
cei mai iubiți actori din județul Satu
Mare. Concertul de Binefacere In
Memoriam Vasile Blaga Paulin este
o reamintire a faptului că binele
poate fi făcut oricând, în orice
circumstanță. Concertul va avea loc
joi, 17 mai, de la ora 18.00, în Sala
Filarmonicii ”Dinu Lipatti”. Biletele
se găsesc la agenția teatrală, strada
Horea nr. 6, deschisă de luni până
vineri între orele 10:00 – 17:00,
sâmbătă 10:00 – 13:00. Donația
minimă este de 25 lei. Detalii la
numărul de telefon 0261-712.106. 

concert memorabil
la carei

Luni, 14 mai 2018, de la
ora 19.00, în Sala Cavalerilor a
Castelului Károlyi din municipiul
Carei a avut loc concertul
extraordinar al Orchestrei de
Cameră „Franz Liszt” din
Budapesta, „In memoriam Ștefan
Ruha István”, conducerea artistică
fiind asigurată de Tfirst Péter,
avându-l ca solist pe dr. Fátyol Rudolf
- vioară. Programul variat a cuprins o
serie de compoziții cunoscute
precum F. Mendelssohn: Simfonia
pentru coarde în si minor, nr. 10, F.
Mendelssohn: Concertul în re
minor pentru vioară și orchestră; A.
Dvořak: Serenada în Mi major
op.22. În cadrul evenimentului, dr.
Fátyol Rudolf  le-a donat careienilor
o pictură impresionantă realizată de
Tarczy István, reprezentând
portretul regretatului violonist
Ștefan Ruha. Primarul municipiului
Carei, Eugen Kovács, a adresat câteva
cuvinte celor prezenți și le-a
mulțumit reprezentanților
Orchestrei de Cameră „Franz Liszt”
din Budapesta pentru faptul că au
susținut un concert de asemenea
anvergură la Carei. La finalul
manifestării, instrumentiștii au
prezentat două bisuri, iar publicul i-
a aplaudat în picioare minute în șir
pentru interpretarea impecabilă.

raluca jofi
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eCONOMie

Prețurile la gaze plătite de consumatori
ar putea scădea
8 Consiliul Concurenței investighează dacă anumite licitații au fost trucate

tarifele la gaze plătite de
consumatori ar putea
scădea, în cazul în care o

investigaţie a Consiliului
Concurenţei va dovedi că unele
licitaţii organizate de transgaz au
fost trucate, la fel cum s-a întâmplat
la energie electrică, a spus, luni,
preşedintele Consiliului
Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu,
prezent la o conferinţă pe teme de
profil.

„Consiliul va finaliza în
acest an un caz în care suspectăm
că a fost organizat un cartel la
licitaţiile transgaz. este vorba de
companii care deja au fost
sancţionate pentru o faptă
anterioară similară, tot trucarea
unor licitaţii transgaz – am primit
ulterior indicii ale Parchetului care
sugerează că acest comportament,
aceste carteluri au afectat şi alte
licitaţii”, a spus Chiriţoiu.

Potrivit acestuia, situaţia
este similară cu investigaţia de pe
piaţa energiei electrice, unde mai
mulţi furnizori de contoare s-au
înţeles pentru a câştiga licitaţiile or-
ganizate de electrica.

„Dacă această suspiciune
va fi confirmată, atunci o să
discutăm din nou de o situaţie
similară cu cea de la electricitate,
cea legată de contoare, adică faptul
că transgaz a plătit mai mult decât
ar trebui să plătească pentru anu-
mite echipamente. Înseamnă şi că
transgaz a luat mai mulţi bani de

la clienţii săi, care sunt firmele care
au reţelele de distribuţie de gaze,
care la rândul lor iau aceşti bani
prin tariful de distribuţie, de la
clienţi”, a continuat Chiriţoiu.

el a susţinut că existenţa
unui cartel arată automat că preţul
licitaţiei a fost mai mare decât în
cazul în care acele companii nu s-
ar fi înţeles între ele.

„Acest lucru este deja în
orientările emise de Comisia
europeană. Avem orientări ale
Comisiei care spun că, atunci când
avem un cartel, de obicei preţul
licitaţiei creşte cam cu 20%. Acum
se lucrează la orientările Comisiei
europene privind modul în care se
transferă aceste creşteri la clienţi.

Nu putem preciza deocamdată
care este impactul asupra preţului
final plătit de consumatori”, a arătat
preşedintele Concurenţei.
În plus, Consiliul Concurenţei a
demarat la finele anului trecut o
investigaţie similară în cazul
licitaţiilor organizate de transelec-
trica, transportatorul naţional de
energie electrică.

„Dacă vom ajunge să
constatăm un cartel la licitaţiile or-
ganizate de transelectrica, va tre-
bui din nou să ne punem problema
recuperării prejudiciului pentru
consumatori”, a adăugat Chiriţoiu.

În 2012, Consiliul
Concurenţei a sancţionat patru
companii cu o amendă în valoare

totală de 25.464.865 lei (aproxima-
tiv 5,6 milioane de euro) pentru
trucarea a două licitaţii organizate
de transgaz. Sancţiunile au fost
aplicate în cadrul investigaţiei
privind o posibilă înţelegere între
companii de a participa cu oferte
trucate la licitaţiile organizate de
transgaz în perioada 2009 – 2011,
în vederea atribuirii unor contracte
de racorduri de gaze naturale.

În 2014, autoritatea a
declanşat o nouă investigaţie
privind posibile înţelegeri între 13
companii pentru a truca licitaţiile
organizate de transgaz. ulterior,
investigaţia a fost extinsă la 11
licitaţii, fiind suspectate 14 com-
panii.(Sursa Agerpres)

Codul Rutier se
modifică radical peste câteva
zile. O nouă prevedere, care intră
în vigoare de la 20 mai, ar putea
pune probleme celor care vor să-
şi cumpere o maşină second
hand. Pe de altă parte, o cate-
gorie de români ar putea plăti
amenzi rutiere la jumătate, odată
cu modificarea valorii punctului
de amendă.

Dacă vă doriţi o maşină
rulată, potrivit noii legi, trebuie
să anunţaţi tranzacţia în termen
de 90 de zile de la data
dobândirii maşinii. În caz con-
trar, riscaţi o amendă de până la
2.900 de lei şi suspendarea
înmatriculării.

În cazul noii legi,
survine mai întâi suspendarea
înmatriculării, iar circulaţia pe
drumurile publice cu o maşină a
cărei înmatriculare a fost
suspendată va fi interzisă şi
amenzile vor fi usturătoare.

„este interzisă
circulaţia pe drumurile publice a
vehiculelor care nu corespund
din punct de vedere tehnic, a
celor neasigurate obligatoriu de
răspundere civilă auto pentru

pagube produse terţilor prin ac-
cidente de circulaţie, a celor pen-
tru care a intervenit suspendarea
înmatriculării, precum şi a ve-
hiculelor înregistrate al căror ter-
men de valabilitate a inspecţiei
tehnice periodice a expirat ori
este anulată”, stabileşte
Ordonanţa Guvernului nr.
14/2017 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.
195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice.

Amenzi rutiere mai
mici pentru pensionari

O altă prevedere ţine de
punctul-amendă, care ar putea
avea două valori, una pentru oa-
menii activi ai societăţii şi alta
pentru pensionari, potrivit unei
noi propuneri legislative înregis-
trate la Senat pentru dezbatere.
Dacă valoarea punctului-
amendă pentru pensionari va fi
mai mică decât valoarea celui
pentru angajaţi, cei ieşiţi la pen-
sie vor achita amenzi rutiere mai
mici.

Propunerea legislativă
pentru modificarea alin.(2) al

art.98 din OuG nr.195 din
12/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice, înregistrată la
Senat pentru dezbatere, doreşte
schimbarea modului de calcul al
punctului-amendă. Pentru a se
aplica, proiectul are nevoie de
votul Parlamentului, de
semnătura lui Klaus iohannis şi
de publicarea în Monitorul Ofi-
cial.

Proiectul propune ca
valoarea punctului-amendă pen-
tru angajaţi să fie 10% din
salariul minim brut pe
economie, iar valoarea punctu-
lui-amendă pentru pensionari să
fie 10% din punctul de pensie.

Ţinând cont de faptul că val-
oarea salariului minim brut pe
economie a crescut de la în-
ceputul lui 2018 la 1.900 lei, val-
oarea punctului-amendă pentru
angajaţi ar putea fi de 190 de lei.
Dacă ţinem cont de valoarea
punctului de pensie din prezent
(1.000 de lei), valoarea punctu-
lui-amendă pentru pensionari ar
putea avea valoaera de 100 de lei.

În prezent, nu se face
nicio diferenţiere între cele două
categorii de contravenienţi –
angajaţi şi pensionari – iar punc-
tul-amendă în ambele cazuri de
145 de lei.(Sursa: business-
magazin.ro)

Noaptea Muzeelor
2018  
Sâmbătă, 19 mai, are loc a 14-a
ediţie a Nopţii Muzeelor. Sute de
instituţii de cultură din toată ţara
îşi aşteaptă vizitatorii cu
expoziţii, piese de teatru,
recitaluri şi multe alte surprize.
Noaptea Muzeelor din acest an
ne aduce documentare prin care
publicul afla poveşti neştiute din
culisele a zece muzee din
Bucureşti. Actriţa Maia Morgen-
stern s-a implicat pro-bono în
acest proiect şi este vocea
povestitorului. Documentarele
se difuzează încă din 7 mai pe
toate canalele televiziunii
Române. Ajunsă la a 14-a ediţie,
Noaptea Muzeelor se
organizează anul acesta pe 19
mai. Organizatorii estimează că
200 de instituţii de cultură din
toată ţara vor ţine porţile de-
schise până în zori. Pe site-ul
noapteamuzeelor.ro găsiţi lista
tuturor instituţiilor participante
şi programul pe care îl oferă de
sâmbătă după-amiază până
duminică dimineaţă. Noaptea
Muzeelor are loc simultan în 30
de ţări din europa.

Inflația a ajuns la
5,2% în luna aprilie 
Rata inflației a continuat să
crescă și în luna aprilie, ajungând
la 5,2 la sută, arată datele
anunțate luni dimineață de insti-
tutul Național de Statistică. Cel
mai mult s-au scumpit fructele și
țigările. A crescut și prețul
gazelor. Preţurile de consum în
luna aprilie 2018 comparativ cu
luna aprilie 2017 au crescut cu
5,2%. Rata medie a inflaţiei în ul-
timele 12 luni (mai 2017–aprilie
2018) faţă de precedentele 12
luni  (mai 2016–aprilie 2017),
calculată pe baza iPC, este 2,8%.
Determinată pe baza iAPC, rata
medie este 2,2%. În ultimele 12
luni, mărfurile nealimentare au
înregistrat cea mai mare creştere
a preţurilor, de 7,2%, în timp ce
alimentele s-au scumpit în medie
cu 4%, iar serviciile, cu 2,83%.
Cele mai mari creşteri de la în-
ceputul anului s-au înregistrat la
fructele proaspete, unde
preţurile s-au majorat cu aproape
14%. Și cartofii s-au scumpit faţă
de finele anului trecut, preţurile
fiind mai mari cu aproape 7%.
Din categoria mărfurilor neali-
mentare, cele mai mari creşteri
au fost raportate la gazele natu-
rale, unde preţurile au urcat cu
peste 10%, în timp ce energia
electrică şi cea termică s-au
scumpit cu puţin peste 2%. O
creştere importantă a fost
consemnată şi la carburanţi,
unde, potrivit iNS, preţrurile au
urcat de la începutul anului cu
aproape 4%, în ce timp ce tu-
tunul şi ţigările sunt mai scumpe
cu 2,4%. Banca Naţională a
României (BNR) a revizuit în
creştere la 3,6% prognoza de
inflaţie pentru finalul acestui an,
a declarat, pe 9 mai, guvernatorul
BNR, Mugur isărescu. Prognoza
anterioară indica o inflaţie de
3,5% în 2018. Pentru finalul an-
ului 2019, BNR estimează o rată
a inflaţiei de 3%, în scădere cu
0,1 puncte procentuale.

RutieRe

Codul Rutier se modifică radical peste câteva zile 
8 Pensionarii  ar putea plăti amenzi la jumătate și noi prevederi pentru cumpărarea unei maşini second hand
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Căutaţi ceva bio?!
Veniţi la magazinele de carne proaspătă situate pe b-dul cloşca 11, 

direct de la ferma proprie din Seini.

orar magazine:
luni - sâmbătă: 

9-17
duminică: închis

a Comercializăm carne proaspătă din porci româneşti crescuţi în ferma proprie
cu mâncare românească, la cele mai mici preţuri de pe piaţă

aDe la ferma din Seini comercializăm porci vii pentru carne cu greutatea de 
100-120 kg, cu o calitate a cărnii extra aLivrăm şi la domiciliu 

Sa mâncăm carne din ţară, nu adusă de afară, că-i dulce nu-i amară!!!

Preţuri negociabile
în funcţie de greutate şi transport 
sau cu posibilitate de comenzi la 
( 0741-200.125 şi la magazinul 

de pe b-dul cloşca

V in d em  p urc e i  v i i ,  ra s a  “ Pi e tre a n” !
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Showroom Satu Mare
Centrul Nou, Plaza Europa,
parter str Decebal nr 3-5
mobil: 0745.760.323
mobil: 0744.511.161
mobil: 0753.388.590

Showroom sediul fabricii
Satu Mare
str Depozitelor nr 21, Satu Mare
mobil: 0745.760323

sarmexin2011@yahoo.com
blidarmarin@yahoo.com

w w w .  s a r m e x i n . r o

Cariera de Piatră Negreșt i Oaș “Luna Unu” 
vinde piatră andesit pentru drumuri, 

toate sorturile, căi ferate și construcții.

Pentru piatră 
de calitate, 

alege-ne pe noi!

Tel: 0757 023711. 

Email:
popdaniel71@yahoo.com.
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Performanță deosebită
obținută de echipa LPS
CSS Satu Mare. Bas-

chetbalistele antrenate de
Adriana Pricop s-au calificat la
turneul final al Campionatului
Național la U 16 de la Alexan-
dria și se vor bate pentru meda-
lii săptămâna viitoare.

Calificarea a venit după
succesul 69-44 cu aDMar
București obținut sâmbătă la
prânz în sala mică a LPS.

”aveam nevoie de
această victorie căci aDMar
obținuse un succes neașteptat la
olimpia iar cu un succes la Satu
Mare mergeau ele la turneul
final. e o performanță deosebită
pentru aceste fete, le felicit pen-
tru parcursul bun și sper să facem
o figură frumoasă la alexandria”
ne-a spus adriana Pricop.

Legat de șansele la me-
dalii, alexandria e de departe fa-
vorită la titlu, în rest lupta pentru
celelalte locuri de pe podium ră-
mâne deschisă.

”Sper să nu ne afecteze
prea mult oboseala drumului
lung. Vor fi cinci meciuri în cinci

zile, așa că cine își va gestiona
mai bine energiile va putea spera
la medalii” a mai spus adriana
Pricop.

turnel final va începe
pe 23 mai. În primul meci fetele
noastre vor întâlni CSS Bega
timișoara. apoi în celelalte par-
tide vor întâlni pe rând olimpia
București, Champions
București, CSS alexandria și

LaPi Dej.
În meciul cu aDMar

au jucat teo Maier 10 pct, oros
Selena- 16 p, Laura Bota-12 ,
Medvei Melisza-13,   Ciortan Se-
rena-7, Dan Simona-6, Bor De-
nisa-5. au mai jucat Szilagy
Kitti, Purguly Viktoria si Kallai
Hanna.

altfel, luni la Federația
română de Baschet a avut loc o

ședință cu președinții secțiilor de
baschet din Liga naționala femi-
nină. o decizie interesantă ce
vine în sprijinul jucătoarelor ti-
nere autohtone a fost luată la
această întâlnire. astfel echipele
vor fi obligate să joace în primele
două sferturi cu o jucătoare U 23
plus o româncă. Sezonul trecut
obligativitatea se referea doar la
primul sfert.

La sfarsitul saptamanii
trecute, sportivii sectiei de
karate a CSM Satu Mare au par-
ticipat la Campionatul national
de Karate WUKF +13 ani, con-
curs  organizat in localitatea
Brasov. 

Delegatia satmareana a
fost compusa din sportivii: Ba-
lacescu igor, Lazin rybanna,
Lemak Hanna si antrenorul Mi-
hali Florin.

Sportivii CSM Satu
Mare au etalat o forma sportiva ex-
celenta, dovada fiind cele 5
medalii obtinute ( 4 medalii de
aur, 1 medalie de argint).

Rezultate obținute:
Lazin Rybanna : 
-medalie de aur - kumite individ-
ual sanbon 15-17 ani, -50 kg; 
-medalie de aur - kumite echipe
sanbon 15-17 ani; 
-medalie de aur - kumite echipe
rotativ sanbon 15-17 ani;
Lemak Hanna :
- medalie de aur - kumite individ-
ual sanbon 15-17 ani, +60 kg; 
Bălăcescu Igor :
- medalie de argint - kumite indi-
vidual ippon 18-35 ani , +70 kg;

Multumim conducerii
CSM Satu Mare, precum si autori-
tatilor locale pentru sustinere!

Peste 400 de copii au
participat sâmbătă la Borş,  în
județul Bihor, la un concurs de
judo. Printre cele peste  20 de
cluburi din ţară s-au aflat și  CS
Unio Satu Mare  și Judo Masters
Satu Mare.
Judoka de la CS Unio s-au întors
acasă cu nouă medalii
U9: alice Lupan (29 kg) – locul
1, erin orosz (29 kg) – 2, Maria
Dihenes (40 kg) – 2, arvind
thiruvadi (24 kg) – 3, adrian re-
begea (24 kg) – 3.
U11: alex Urâte (50 kg) – locul
2, Larisa Lupan (32 kg) – 3.
U13: romeo Lung (46 kg) –
locul 1, David Lung (42 kg) – 3,

Denis rebegea (46 kg) – 5.
Sportivii i-au avut alături pe
antrenorii Mihaly terely şi ra-
mona igna. Se aduc mulţumiri
adrianei.

Rezultatele de la Judo Master
11 sportivi de la Judo

Master Satu Mare, antrenaţi de
attila Pelcz şi Bogdan Zakarias, au
participat la competiție. iar șapte
dintre ei au urcat pe podium.
aur: erik nagy (U9, 20 kg),
alexia timoc (U9, 24 kg).
argint: remus ardelean (U9, 24
kg).
Bronz: Luka Huci (U9), David
Halasz (U11, 34kg), rebeka racs

(U11, 40 kg), Szabolcs igaz (U13,
60 kg).

Gabriel olah a intrat pe
tatami la U9, 27 kg, şi a încheiat

pe 5. a pierdut pentru bronz şi
pentru că în grupa lui au fost 22 de
judoka. Sătmăreanul a câştigat
patru meciuri prin ippon.

BaSCHet FeMinin

Fetele Adrianei Pricop merg 
la turneul final
8 LPS CSS Satu Mare între cele mai bune șase echipe de U 16 din țară

Se joacă pe bandă
rulantă în liga 2
Programul etapei 35 şi meci-
urile care vor fi televizate:
miercuri, 16 mai, ora 11:00
Şt.Miroslava - Sportul Snagov    
miercuri, 16 mai, ora 16:30
CS Baloteşti - Chindia
târgovişte - telekomSport 1   
aFC Hermannstadt - Meta-
loglobus Buc. - DigiSport 1
miercuri, 16 mai, ora 18:00
aSU Politehnica timişoara -
Foresta Suceava    
Pandurii târgu Jiu - Luceafărul
oradea    
Uta - ripensia timişoara    
CS afumaţi - FC argeş    
olimpia - aSa nu se dispută.    
joi, 17 mai, ora 18:00
Dunărea Călăraşi - Dacia Unirea
Brăila - DigiSport 1
CS Mioveni - academica
Clinceni - telekomSport 1
Programul etapei 36 şi meci-
urile care vor fi televizate:
sâmbătă, 19 mai, ora 11:00 
ripensia timişoara - Pandurii
târgu Jiu
Dacia Unirea Brăila - olimpia
Satu Mare        3-0
aSa  - Uta arad        0-3
sâmbătă, 19 mai, ora 13:30
Metaloglobus Bucureşti - CS
Baloteşti - telekomSport 1
sâmbătă, 19 mai, ora 16:00
Chindia târgovişte - CS
afumaţi - DigiSport 1
duminică, 20 mai, ora 11:00
Sportul Snagov - CS Mioveni
Luceafărul oradea - aSU Po-
litehnica timişoara
Foresta  - Ştiinţa Miroslava
duminică, 20 mai, ora 12:30
academica Cl. - aFC Her-
mannstadt - telekomSport 1
luni, 21 mai, ora 18:00
FC argeş - Dunărea Călăraşi -
DigiSport 1

Se joacă în Cupa
româniei
Miercuri, 16.05.2018, ora
18:00
C.Homoroade – turul Micula
U.Pişcolt – Crasna Moftinu Mic
real andrid – recolta Dorolţ
atletic Craidorolţ – CSM Vic-
toria Carei (teren Carei)
Luceafărul Decebal – Someşul
oar (teren oar)
Dacia Medieşu aurit – energia
negreşti
Joi, 17.05.2018, ora 18:00
Pl.Marna - talna oraşu nou
Viitorul Lucăceni – Ştiinţa
Beltiug (teren Beltiug)
* În această fază a competiţiei, în
caz de egalitate, se trece direct la
loviturile de departajare. PerForManță  /  viitor asigurat pentru judo-ul sătmărean

Karate WUKF - NațioNalele de la Brașov
Trei medalii de aur pentru rybanna lazin
8 Karateka de la CSM Satu Mare s-au întors acasă cu un total de cinci medalii
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Luni la sediul Federației
Române de Baschet a
avut loc ședința cu

președinții și reprezentanții
cluburilor din Liga Națională.

Marea noutate o repre-
zintă schimbarea sistemului
competițional și obligativitatea
echipelor de a le da mai multe
minute jucătoarelor autohtone.
astfel dispar sateliții obligatorii
și se desființează astfel liga 1.
va rămâne doar liga națională
ce va fi împărțită în trei grupe.
grupa 1-8 cu echipele ce au jucat
în play off în acest sezon în liga
națională. apoi va fi grupa 9-16
și o eventuală grupă valorică 3 cu
restul echipelor ce doresc să par-
ticipe.

Campionatul va începe
pe 3 octombrie, iar echipele din
prima grupă, 1-8, unde va evolua
și CSM Satu Mare, vor juca tur
–retur. primele șase echipe vor
avea apoi un nou campionat tur
retur iar echipele de pe 7-8 și cele
de pe 9-12 vor forma și ele o
grupă de șase din care primele
două clasate se vor califica în play
off-ul de 1-8!

S-a propus ca în prima
repriză ( 20 minute), echipele să
joace cu o româncă și o jucătoare

u 23 obligatoriu pe teren. iar în
repriza a doua cu una sau două
românce pe teren.

”Decizia finală va fi
luată de Biroul Federal. la
ședință a fost egalitate la cinci la
voturi, așa că federația va decide
dacă vom juca cu două sau cu o
româncă pe parchet în repriza a
doua. Se dorește revitalizarea
baschetului feminin. Se încearcă
pe viitor reducerea străinelor și
în plus atragerea tinerelor spre
liga națională. Multe dintre
fete la 18 ani se lasă de baschet în

actualul format”, spune manage-
rul echipei de baschet de la CSM
Satu Mare, Florin Mureșan, pre-
zent și el la sediul FrB.

Deocamdată numărul
străinelor rămâne neschimbat,
cinci din care maxim trei non eu-
ropene și două europene. Chiar
și echipele participante în FiBa
Cup vor juca după această re-
gulă fără a mai avea bonus o stră-
ină așa cum s-a întâmplat cu
Sepsi sezonul trecut.

În play off se vrea ca
meciurile chiar din sferturi până

în finală să se joace după sistemul
trei din cinci, iar campionatul se
va prelungi până la mijlocul lunii
mai.

În Cupa româniei dis-
pare Final 8  și vom avea din se-
zonul viitor un turneu Final 4 și
trei tururi până la semifinale.

Toate echipele din liga
națională sunt obligate să aibă
echipe în campionatul de bas-
chet 3x3 din această vară.

Tragerea la sorți pentru
sezonul viitor va avea loc la ora-
dea la mijlocul lunii iulie.

BaSCHET FEMinin

Miza pe românce în Liga Națională
8 Campionatul va începe pe 3 octombrie

Motivele pentru care
Gigi speră să
primească ajutor de
la Gică Hagi
Titlul de campioana din liga 1 Be-
tano se va juca la distanta intre
CFr Cluj si FCSB. patronul din
fosta ghencea spera ca viitorul sa
puna probleme ardelenilor, iar tro-
feul sa ajunga la FC FCSB. in ul-
tima etapa, CFr primeste vizita
viitorului, iar FCSB pe cea a as-
trei. lider inainte de ultimele
meciuri este Clujul, cu un punct
avans in fata FCSB, aflata pe locul
al doilea. Calculele pentru titlu
sunt aici. Becali a si explicat, luni
seara, dupa ce a invins Craiova in
extremis, de ce spera ca in ultima
etapa sa primeasca ajutor de la
gica Hagi, in meciul acestuia de la
Cluj. „Deja şansele la titlu sunt 55-
45. am mare încredere in viitorul
pentru că viitorul are şi obiectivul
material, 200.000 de euro în plus
pentru locul 3. Mai are unul mai
important, sportiv, de pe 3 joacă
direct turul 2 preliminar în Europa
league. viitorul are mare interes
să câştige la Cluj. presiunea e pe
CFr  acum, sunt pe primul loc.
noi trebuie să câştigăm jocul nos-
tru. viitorul are jucători rapizi care
pot câştiga foarte bine meciul ăsta”,
a spus Becali, la pro X.

Teixeira și Budescu
rămân la FCSB
Felipe Teixeira a fost unul dintre
cei mai buni jucatori ai FCSB in
acest sezon, dar chiar si asa nu este
sigur de o continuare in sezonul vi-
itor. ajuns la 37 ani, Teixeira a
demonstrat la Craiova ca este ca-
pabil sa faca in continuare
diferenta, aratandu-si din plin cal-
itatile de fotbalist. patronul gigi
Becali anuntase initial ca o eventu-
ala prelungire a contractului cu
Teixeira depinde doar de castigarea
campionatului, insa dupa meciul
din Banie acesta a revenit nuan-
tandu-si discursul. “vreau sa-l
tinem pe Teixeira, dar sa lucram
putin la salariu, ca are 20.000”, a
spus Becali la Digi Sport. in ceea
ce priveste viitorul lui Constantin
Budescu, mijlocasul dorit de CFr
Cluj si care are o clauza de reziliere
de 3 milioane de euro, Becali a
oferit un raspuns mai degraba
ironic. “Budescu nu pleaca, il
tinem pentru cupele europene ca
acolo isi arata el calitatile. in cam-
pionat e numai cu calcaiele”, a spus
patronul ros-albastrilor.

loga Dance School a
participat   la Cupa Satmarului,
concurs national organizat la
Satu Mare la sfarsitul saptamanii
trecute.

Scoala de dans a partic-
ipat cu 19 perechi de dansatori
in 21 de categorii, din care  24 au
intrat in finala, concurand in
clasele: Debutanti, precompeti-
tional, Hobby, E, D, open Basic
si open.

in total au obtinut 24
de medalii ocupand 10 locuri pe
podium si 14 locuri in finala.

Cele mai bune rezultate
pe podium au fost obtinute de
urmatoarele 10 perechi:
varga Chris & polak Hanna -
locul 1 in clasa E 12-13 ani
Cristian luca & pintea Jessica -
locul 1 la Debutanti vals lent
8-9 ani
Silaghi Fartan luca & Mihai
lara - locul 1 la precompeti-
tional 3 dansuri 8-9 ani
Kengye adam & illes Tamara -
locul 2 in clasa D 14-15 ani
Silaghi Fartan luca & Mihai
lara - locul 2 la precompeti-
tional 2 dansuri 8-9 ani
Hornyak Daniel & nagy Julia -
locul 2 la open Basic Standard
12-13 ani
loga lorant & Szilagyi Eszter -
locul 3 la open Basic Standard
16-34 de ani

Toth Krisztian & Mihali alexan-
dra - locul 3 in clasa D 12-13
ani
Smucz Cristian & gheorghioi
anacarina - locul 3 la Debutanti
vals lent 4-7 ani
Smucz Cristian & gheorghioi
anacarina - locul 3 la Debutanti
Cha Cha 4-7 ani

LOCURI ÎN FINALĂ pe
locurile 4, 5, 6 și 7

Diousi rafael & Tala alexia -
locul 4 la open Basic 16-34 de
ani
Hornyak Daniel & nagy Julia -
locul 4 in clasa D 12-13 ani
Hornyak Daniel & nagy Julia -

locul 4 la open Basic latino
12-13 ani
Diousi rafael & Tala alexia -
locul 4 la open Standard 16-18
ani
Becsi Balazs & nagy Dorottya -
locul 4 la Debutanti vals lent
8-9 ani
pater andras & Medgyesi
Hanna - locul 4 la Debutanti
vals lent 10-11 ani

Makara Daniel & puscas iulia -
locul 5 la open Basic latino 6-
11 ani 
Diousi rafael & Tala alexia -
locul 5 la open latino 16-18
ani
varga Janis & goras Mihaela -

locul 6 in clasa E 12-15 ani
pater andras & Medgyesi
Hanna - locul 6 la Debutanti
Cha Cha 10-11 ani
Diousi rafael & Tala alexia -
locul 6 la open Basic Standard
16-34 de ani
Makara Daniel & puscas iulia -
locul 6 la open Basic Standard
6-11 ani
varga andrei & pauliuc rita -
locul 6 in clasa D 12-13 ani
pop Mihai & Mekker adrienn -
locul 7 la Debutanti vals lent
10-11 ani

DanS SporTiv

Perechile de la Loga Dance School au impresionat
la Cupa Sătmarului
8 Clubul sătmărean a obținut 24 de medalii la diferite categorii 

Cosmin Contra,
selecţionerul naţionalei româniei, va
fi prezent la finala Europa league,
programată miercuri, 16 mai, la lyon.
"guriţă" îi va ţine pumnii fostei sale
echipe şi ştie şi care este principalul
atu al trupei lui Diego Simeone.
Echipa "rojiblanco" nu va beneficia
de sprijinul antrenorului său, care va
vedea meciul în tribună, fiind sus-
pendat.

"atletico Madrid este
favorită în această finală, dar eu sunt
conştient că Marseille este o echipă
redutabilă şi foarte periculoasă. Joacă
un fotbal extraordinar, are jucători

foarte buni, care pot face oricând
diferenţa. Însă, atletico se apără
foarte bine, Simeone ştie cum să-şi
aşeze jucătorii în teren" , a declarat
Cosmin Contra pentru Telekom
Sport.

Finala Europa league,
atletico - Marseille, se joacă miercuri,
de la ora 21:45, la lyon, în Franţa.
Câştigătoarea celei de-a doua
competiţii europene are garantat un
loc în sezonul viitor din grupele ligii
Campionilor. Manchester united a
câştigat ediţia de anul trecut, după o
finală cu ajax, jucată în Suedia, la
Stockholm.

Finala Europa lEaguE, azi, ora 21:45
Contra merge să-i ţină pumnii lui
Atletico la finala Europa League!
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OFERTE DE SERVICIU 

l BL  Biroul Regional pentru Coop-
erare Transfrontalieră Oradea pentru
granița România – Ungaria (BRECO)
anunță scoaterea la concurs a
următoarelor posturi:Expert - cu
atribuții în controlul de prim nivel al
proiectelor – 5 poziții, dintre care:- 4
poziții în Oradea, la sediul central;- 1
poziție în Satu Mare, la biroul județean
BRECO din Satu Mare.Dosarul trebuie
să cuprindă următoarele documente:-
scrisoare de intenție, în care să
menționați biroul pentru care vă
înscrieți la concurs (sediul central
Oradea sau biroul județean din Satu
Mare);- curriculum vitae.Concursul
constă în susţinerea a două probe: exa-
men scris şi interviu.. Dosarele se vor
depune prin e-mail, la adresa
office@brecoradea.ro, până cel târziu în
data de 16.05.2018, orele 16:00..  Rezul-
tatele privitoare la etapa de selecţie a
dosarelor depuse de către candidați, pre-
cum și data la care se va organiza exam-
enul scris, vor fi comunicate, în timp
util, prin e-mail candidaților admiși.Mai
multe informații accesați:
http://www.brecoradea.ro/index.php/
despre-noi/anunturi-breco/158-anunt-

recrutare-de-personal-08-mai-2018 sau
http://interreg-rohu.eu/ro/oportuni-
tati-de-angajare/
l Angajam dispecer, domeniu trans-
porturi de marfuri cunoscator limba
straina avansat, Carei.  0786173358. 
l Angajam soferi categoria B-C si C-
E, transport marfuri, intern si interna-
tional, Carei. 0745506310..
l Angajez ospatari pentru pensiune.
Telefon 0745.686.126

TRANSPORTURI

l Transport marfa, balast, materiale
constructii, etc. 0747 206 222
l Transport ieftin nisip, balastru, di-
verse, cu auto 3.5 tone. Telefon
0770975715
l Duc-aduc persoane pe ruta Roma-
nia-Germania-Romania, la fiecare sfar-
sit de saptamana. Telefon: 0760769299,
004915166356940
l Transport marfă-mutări ieftin. Te-
lefon 0745969327.
l Transport balast, nisip, diverse, 3,5
tone. Telefon 0753-660219, 0763-
758923.
l Transport marfă 3 mc, următoarele:
balastru, pietriș, moloz, pământ pentru
grădină și gazon, lemne pentru foc, mu-
tări mobilier, orice, la cererea clientului.
Seriozitate și punctualitate maximă.
0749-656172, 0734-625231.

PRESTĂRI SERVICII

l Confectionez garduri, porti, fier
forjat, diverse lucrari in metal, dulgherie
lemn, tel. 0723.68.25.10
l Transport persoane/colete Austria,
Germania, Belgia, Olanda. Telefon
0755.202.118
l Lansari profesionale porumbei albi.
Tel. 0745.893.224 

l Forez puturi de apa la preturi nego-
ciabile, in orice tip de teren. Informatii
telefon 0753924223.
l Retapiţez canapele. 0749-596016.

TERENURI

l De vânzare 20 de arii e teren din
care: 10 arii viţă de vie, situat în Viile
Ardud str. Maicriste, acces la curant și
apă, și 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
l Vând loc de casă în Comuna
Halmeu 28 ari, 1.200/arie Telefon
0746.752733

VÂNZĂRI APARTAMENTE

l Vand apartament 3 camere, et. III,
Carei MV I. 0743341814.
l Vand apartamen in asociatie cu 3
familii, etaj, I, 80 mp. 0745.330.184 sau
0740.634.814
l Vand apartament cu 2 camere din
caramida  etaj 2 pe aleea Mircesti,pret
informativ 28.000 euro Tel
0745367294  

VÂNZĂRI CASE

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vand spatiu comercial 80 mp, B-
dul Closca. 0745.330.184
l Vand/inchiriez hala productie/de-
pozitare, strada depozitelor.
0723.68.25.10
l Vand sobe cu plita pe lemne si in-
cazire centrala din Austria. Telefon
0751.585.517

VANZARI AUTO

l Vand bascula Ford Transit neinma-
triculat, motociclete si ATV Honda.
0744897711

IMOBILIARE CAREI

l Vand apartament 3 camere, et. III,
Carei MV I. 0743341814, 0740245413

CHIRII

l Dau in chirie spatiu comercial,
str.Careiului, 40mp. Tel 0744.252.824

SOCIETATE DE PAZA
ANGAJEAZĂ AGENTI
DE SECURITATE,
AGENTI DE INTERVEN-
TIE SI DISPECERI. 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 nisip, balast, pământ,
gunoi - la cel mai bun preţ !!!!!
Tel: 0758413923

SC caută șoferi TIR pentru Ger-
mania. Condiții avantajoase.
0738.148.427.

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

Vând rochie mireasă, creaţie 2017,
Ioana Călin tel. 0742.832.693

Angajez fata/ baiat 
la spalatorie auto 

si vulcanizator 
Tel: 0746.817.662

Dau în chirie
garsonieră 

în zona Carpati I
0753.841.627.

Angajăm personal califi-
cat în domeniul turistic,
Zona munților Bucegi :

bucatar/ajutor 
de bucatar/came-

rista/ospătari.
Oferim cazare , masă și

salariu atractiv. Angajăm
și familie care își dorește
un loc de muncă în acest

domeniu.
Relatii la tel 0741588724 Vând 30 de ari de teren cu

loc de casă şi front deschis
pe Calea Odoreului. Preţ
negociabil. 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. Re-
comandat pentru spatii
comerciale sau complex rezi-
dential, cu acces la toate util-
itatile.0746 227446

Vindem teren extravilan
15.000 mp, in SM, Strada
Botizului. 0737 855 528.

ANUNTURI DE MEDIU

l Sc Bricheti Apan SRL-D anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
“Construire cladire unitate economica Apa” propus a fi amplasat in
Apa, nr.190, jud.Satu Mare. Informatiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare,
str. Mircea cel Batran, nr.8/B si la sediul Apa, nr.249, jud.Satu Mare
in zilele de luni-joi intre orele 8-16.30 si vineri intre orele  8-14. Ob-
servatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Pro-
tectia Mediului Satu Mare

ANUNT

1. Lichidator, EURO INSOLV SPRL, Cod de identificare fiscală 17231786, sediul social
Satu Mare, str. Nicolae Bălcescu, nr. 10, judeţul Satu Mare, Număr de înscriere în tabloul
practicienilor în insolvenţă 0108, Tel: 0361/809.462; 0361/809.460, E-mail office@euro-
insolv.ro 
2. Nume şi prenume reprezentant lichidator persoană juridică Dragoş Virgil, Iancu Vasile
Sorin.
3. Subscrisa EURO INSOLV SPRL, în calitate de lichidator administrativ al ASOCIATIEI
CARITATIVĂ TERRA MUNDA, având CIF 5886502, cu sediul în Satu Mare, str. Dorna,
Bl. CD16, AP. 8, jud. Satu Mare, astfel cum rezultă din încheierea civilă nr.
613/2018/27.04.2018 pronunţată de către Judecătoria Satu Mare în dosarul
4251/296/2018.Notifică:
Creditorii ASOCIATIEI CARITATIVĂ TERRA MUNDA, având CIF 5886502, cu se-
diul în Satu Mare, str. Dorna,  Bl. CD16, AP. 8, jud. Satu Mare 
(1) În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la
sediul ales al lichidatorului (Satu Mare, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 3/a) “Cererea
de înscriere a creanţei în tabelul creanţelor” 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii deb-
itoarei  este 14 zile de la primirea prezentei notificări.
(2) Cererea de înscriere a creanţei în tabelul creanţelor  va fi însotită de documentele justi-
ficative ale creanţei şi actele care atestă  constituirea de garanţii, în copii certificate.
(3) Cererea de înscriere a creantei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la lichidatorul,
în dublu exemplar.

LICHIDATOR
EURO INSOLV SPRL
prin av. Dragos Virgil

ANUNT

1. Lichidator, EURO INSOLV SPRL, Cod de identificare fiscală 17231786, sediul social
Satu Mare, str. Nicolae Bălcescu, nr. 10, judeţul Satu Mare, Număr de înscriere în tabloul
practicienilor în insolvenţă 0108, Tel: 0361/809.462; 0361/809.460, E-mail office@euro-
insolv.ro 
2. Nume şi prenume reprezentant lichidator persoană juridică Dragoş Virgil, Iancu Vasile
Sorin.
3. Subscrisa EURO INSOLV SPRL, în calitate de lichidator administrativ al ASOCIATIEI
CRESCATORILOR DE ANIMALE AGRIȘU NOU, având CIF 28331543, cu sediul în
Sat Agriș, Com. Agriș, Nr. 56, jud. Satu Mare, astfel cum rezultă din încheierea civilă nr.
641/2018/27.04.2018 pronunţată de către Judecătoria Satu Mare în dosarul
4395/83/2018.Notifică:
Creditorii ASOCIATIEI CRESCATORILOR DE ANIMALE AGRIȘU NOU, având
CIF 28331543, cu sediul în Sat Agriș, Com. Agriș, Nr. 56, jud. Satu Mare.

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se ransmit la sediul
ales al lichidatorului (Satu Mare, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 3/a) “Cererea de în-
scriere a creanţei în tabelul creanţelor” 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii deb-
itoarei  este 14 zile de la primirea prezentei notificări.
(2) Cererea de înscriere a creanţei în tabelul creanţelor  va fi însotită de documentele justi-
ficative ale creanţei şi actele care atestă  constituirea de garanţii, în copii certificate.
(3) Cererea de înscriere a creantei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la lichidatorul,
în dublu exemplar.

LICHIDATOR
EURO INSOLV SPRL
prin av. Dragos Virgil

c.j. Vasile Bejerea

B.E.J. angajează secretară. CV-urile se depun la sediul
biroului pe str. Horea nr. 8 ap. 4. Telefon 0744-507019



Gazeta de Nord-Vest Insolvenţe / Mica Publicitate13/ Miercuri, 16 mai 2018

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

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), panouri san-
dwich, suprafata 395 mp. la pretul de 25.000
euro.
Constructii (hale de productie, ateliere, de-
pozite, sopron, etc) cu suprafata totala con-
struita de 1.652 mp si teren aferent in
localitatea Ambud, Paulesti.
CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC
CAMYRAL IMPEX SRL) - 45.713 LEI
Proprietate imobiliară de tip sediu de firmă
cu spaţii de depozitare şi de producţie, situată
în localitatea Satu Mare, str. Teilor, nr. 21, ju-
deţul Satu Mare 812.446 lei.
Proprietatea imobiliară (SC Tacomara) de
tip clădiri de depozitare si producţie, cu terenul
aferent, situată în localitatea Moftinu Mic,
strada Principala, nr. 110, judeţul Satu Mare,
la 171.632 lei.
Teren cu constructii industriale al SC PROI-
MOB SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu Mare,
1.835.354 euro.
Hale industriale (SC Panatek SRL) situate in
parcul industial Vetis, Hala 4: 2661 mp si Hala
5: 2638 mp, la pretul de 478,413 euro. Acestea
se vand in bloc sau individual. Licitatia va avea
loc in fiecare zi de vineri, la sediul lichidatoru-
lui din Satu Mare, str. C-tin. Brancoveanu,
nr.3/A, la ora 13.00.

Case si Apartamente
Proprietatea imobiliară teren intravilan
situată în loc. Satu Mare , str.Lucian Blaga ,
nr. 388 , jud. Satu Mare. si casa de locuit si
anexe demolabile – 3.400 mp la pretul de van-
zare de 80.000 euro.
Garsoniera (C&V Loremar) situata in Satu
Mare , str.Ion Ghica, bl. 38/1 , ap.110 ,
jud.Satu Mare la 3258 Lei.
BUNURILE IMOBILE ENUMERATE
MAI SUS POT FI INCHIRIATE!!!

Terenuri
Teren intravilan (Le Griff )  in localitatea De-
cebal, str. Pocăiţilor, f.n., comuna Vetiş, judeţul
Satu Mare, 2300 mp, la suma de 23.337 lei.
Teren intravilan 1000 mp. Situat in Balta
Blonda f.n. nr. top. 120/1 la suma de 31.770
lei.
Teren arabil intravilan 5.500 mp Satu Mare
zona Poligonului, utilitati aproximativ la 200
m, la pretul de 23.387 euro.
Teren intravilan, situată în localitatea Viile
Satu Mare, str. Stelelor, nr. 27, in suprafata de
3.359 mp, la pretul de 55.450 lei.
Teren construibil in suprafata de 7700 mp
in localitatea Tureni, utilitati apa,  curent, gaz
100 m, vis-a-vis de Motel Paradis, in vecinatate
de centrul logistic AQUILA, judetul Cluj la
pretul de 184.950 euro.
Teren extravilan – 1.500 mp, întăbulată în
cartea funciară nr. 2355 Carei şi nr. cadastral
5262 la pretul de 42.520 lei.

SC HOUSE CONSTRUCTII MONTAJ
SRL
Diverse bunuri mobile si birotica

SC BROS CONSTRUCT SRL
Diverse utilaje de constructii si mijloace de
transport. Lista bunurilor mobile 
se gaseste pe site-ul www.euro-insolv.ro la sec-
tiunea Licitatii si vanzari bunuri.

SC BLU BELL SRL
Masina prelucrat piei cu accesorii  
30,300.00 lei
Desalator piei MT 3,5 Largxmt
9,024.00 lei
Masina stors continuu   11,262.00 lei
Butoaie cu batatoare    13,278.00 lei
Masina de stors intins Rizzi 
15,390.00 lei
Masina de prelucrat piei  
13,218.00 lei

SC ANNA MEDIA SRL
Impromanta Lyric PK 2504    5000 lei.
Plotter Liyu sc1061e             100 lei.

SC AG DUPLEX SRL
Semiremorca Krone    7.735 lei.
Remorca Thule A5      4.420 lei.
Mercedes B14L/9        5.874 lei.
Iveco Daily                   6.873 lei.
Man TGA 18.513  18.416 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 COSTELLO STYLE SRL
Stoc de marfa ce consta in costume
barbati/dama
Sacouri, scurte, pantaloni, paltoane.

SC C&V LOREMAR SRL
Diverse utilaje de constructii si mijloace de
transport.

SC CAMYRAL IMPEX
dacia solenza 300

peugeot 2.676
autospeciala cisterna 6.000
dacia 1305 300
pompa rk 680
combina frigorifica 277
casa de marcat 172
casa de marcat 144
sistem de supraveghere     243
sistem de supraveghere     231
mobilier 450
sistem gestiune 1.628
sistem gestiune 1.910

SC CLARA PROD COM SRL
Mercedes Sprinter (frig) 
Dacia SM 42 CBA (frig) 
Dacia SM 04 MFL (frig) 
Citroen Jumper (frig) 

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

SC DOMINIUM SRL
Diferite utilaje de constructii si mijloace de
transport

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

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

GIMAR POMICOLA
Scarificator cultivator    724 lei 
Instalatie tratat  ierbicidat   1.759 lei 
Freza rotativa 2.323 lei 
Tocator resturi 3.495 lei

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

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

SC LUCMAR SRL
AUTOTURISM OPEL ASTRA 
6768 lei
AUTOUTILITARA DACIA 1304 1761
lei
AUTOUTILITARA FORD TRANZIT 
7032 lei
Diverse utilaje de panificatie

S.C. LERHAUTEXTIL S.R.L.
- 1 buc. generator de aburi;
- 1 buc. masa de calcat cu evaporare;
- 1 buc. masina de tricotat IBOM;
- 1 buc. masina de tricotat STOLL CNCA;
- 1 buc. masina de tricotat STOLL DSTR;
- 1 buc. masina de cusut nasturi CSEPEL;
- 1 buc. masina de cusut nasturi DURKOPF;
- 1 buc. masina de cusut garnituri;
- 1 buc. masina de cusut butoniere JUKI;
- 6 buc. masini de cusut gulere KETT;
- 6 buc. masini de cusut liniar;
- 1 buc. masini de cusut butoni PFAFF;
- 1 buc. masina de cusut butoniere RECE;
- 6 buc. masini de surfilat TRIPLOK;
- 1 buc. compresor NECO cu piston;
- 1 buc. lampa Lupa cu suport;
- 1 buc. dozator apa birou;
- 1 buc. scara 4 trepte;
- 2 buc. dulap;
- 1 buc. masa de birou
- 1 buc. masa de birou;
- 1 buc. canapea de piele;
- 1 buc. canapea de piele;
- 1 buc. xerox WORK CENTRE;
- 1 buc. masina de gaurit;
- 1 buc. telefon NOKIA C3-00;
- 1 buc. telefon NOKIA E5-00;

SC TEBO SA 
Diferite utilaje de prelucrare a lemnului.

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

SC PRODIGAL CONSTRUCT SRL
Echipamente tehnologice, masini unelte pen-
tru turnat asfalt, 
mijloace de transport, mobilier, birotica la
50.540 lei.

SC SATIREX 2013 SRL
bahzik;
maşină de bobinat;
masa de calcat;
pavilion gazeta

SC SEVROSAM SRL
Diverse masini de cusut
MICROBUS FORD                   

SC EUROPOWER M&M SRL
Ford Transit  an 1991  defect             pret 2170
lei

Diverse bunuri mobile

SC QUICK 24 MAIL ORDER SERVICES
SRL
Diverse bunuri mobile si mijloace de transport.

SC WILOCOM SRL
Diverse bunuri mobile si stocuri.  280 lei
Peugeot 307 1,6 i.    5822 lei

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

Licitaţiile vor avea loc la sediul ales al lichida-
torului judiciar din  str. Constantin Brâncov-
eanu, nr. 3/A, Satu Mare, in fiecare vineri, SC
ERGOLEMN S.A ora 08:00,  S.C. AGRO-
MEC PĂULEŞTI S.A 09:30, SC NORD
STERN BEVERAGE INDUSTRIES SRL
ora 10:00, SC C&V LOREMAR SRL
10:30, SC MANITA GUINEEA SRL
11:00, SC MIDICONS SRL 11:30, SC AG
DUPLEX SRL 12:00, SC DOMARIS
COM SRL 12.30, SC PANATEK SRL ora
13:00, SC DOMINIUM SRL ora 13:30 ,
SC ELEGANCE COM SRL ora 14:00 pm,
SC SIMACO VEST DISTRIBUTIE SRL
15:00.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL
în calitate de lichidator judiciar scoate la van-
zare prin licitatie publica bunurile debitoarei
SC PANNATEK SRL in fiecre vineri ora
13:00 lista bunurilor mobile si imobile se ga-
seste 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 administratorului
judiciar, strada C. Brancoveanu nr. 3/A, SATU
MARE, in fiecare zi de joi, ora 11:00.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL
lichidator  judiciar a  debitoarei SC BIZ-
MANN SRL  numită prin sentinţa civilă nr.
648/F din data de 01.10/2015, pronunţată de
către Tribunalul Satu Mare Secția a II – a Ci-
vilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în
dosarul  7965/83/2012, scoate la vanzare prin
negociere directa bunurile apatinand debitoa-
rei ce consta in autoutilitare, autocamion, stoc
de marfa, mijloace fixe si obiecte de inventar,
(usi, mobilier, rafturi, freze, stante) la cel mai
mare pret oferit.

Subscrisa EURO INSOLV
SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debi-
toarei NORD STERN BEVERAGE IN-
DUSTRIES SRL, numit prin Sentinţa civilă
nr. 7/2017/F din data de 11.01.2017 pronun-
ţată de către Tribunalul Satu Mare, Secţia a II-
a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
în dosarul nr. 3795/83/2013 scoate la vânzare
prin licitație publică, Complex clădiri ,
amenajări și teren intravilan “ , formată din
bunurile imobile, cu destinaţie agrozootehnică
- industrial - comercială situată în loc. Livada ,
Livada Nouă , f.nr., jud. Satu Mare ce constă in
construcții 15.946 mp, platform betonată
25.000 mp, teren intravilan 73.211 mp, la
prețul de 6.313.673 ron. Licitatiile se vor ține
în fiecare zi de vineri la ora 10.00, în Satu Mare,
str. C-tin Brancoveanu, nr.3/A. Depunerea
documentelor necesare participării la licitatie
si dovada depunerii cauțiunii de 10% din val-
oarea imobilului, se va face cel târziu până în
ziua dinaintea licitatiei, ora 15:00.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL
lichidator judiciar a S.C. DOMARIS COM
S.R.L. numită prin  incheierea  nr.
1190/2012/F din data de 26.06.2012
pronunţată de către Tribunalul Satu Mare
Secţia A-II-A Civila, de Contencios Adminis-
trativ si fiscal în dosarul 5665/83/2012, scoate
la vanzare prin licitatie publica apartament, in
casa de locuit , situata în Satu Mare , str.G.Bar-
itiu , nr.127/B , parter, la pretul de 20.160
Euro, licitatia se va tine in fiecare zi de vineri la
sediul lichidatorului judiciar de pe str. C-tin,
Brancoveanu, nr.3/A, Satu Mare, la ora 12.30.

Subscrisa EURO INSOLV
SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debi-
toarei SC VIRAG TREND ARUHAZ 2013
SRL, desemnat conform încheierii nr
376/F/CC/2016 din data de 22.08.2016, pro-
nunţată de Tribunalul Satu Mare, Secţia a- II-
a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
în dosarul  nr.1972/83/2016, scoate la vanzare
bunurile falitei ce consta in camere frigorifice,
mobilier comercial si stocuri de marfa (orna-
mente florale) la pretul de 8.208 Euro.

Pentru informaţii suplimentare
cei interesaţi se pot adresa lichidatorului judi-
ciar la  sediul ales  al acestuia  din str. Constan-
tin Brancoveanu, nr. 3/A,  Satu Mare, sau la nr.
de telefon 0749212108, 0361 809 462; 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

GNV
Mica Publicitate

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 sediul URDA ŞI ASOCIAŢII SPRL.

1) SC ADIMPEX SRL, CUI 671405
a) Stropitoare cu motor Astran – 377,34 lei
b) Motocultor Pubert - Quatro Senior – 1.584,33 lei
c) Stoc de marfă – 8.141,26 lei
În fiecare zi lucrătoare de luni si miercuri, la ora 13.
Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea de pornire. 

2) SC YANG GUAN SRL, CUI 22211378
a) Autoutilitară Volkswagen Crafter (VAN) af. 2007– 22.572 lei 
b) Set mobilier birou – 837 lei 
c) Stoc de marfă ,îmbrăcăminte,încălțăminte,rechizite,scule,articole electrice,jucării,etc. –
456.750 lei. Se vând în bloc sau individual.  
În fiecare zi lucrătoare de joi, la ora 13.
Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea de pornire. 

3) SC NOVALINE MODA SRL, CUI 30312527
a) Stoc de marfă (costume , țesături, etc.) – 4.723 lei. Se vând în bloc sau individual.  
În fiecare zi lucrătoare de luni, la ora 12.
Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea de pornire. 

4)  SC ART PROJECTS 2013 SRL, CUI 32138428
a) Set mobilier Mahon – 4890 lei.  
În fiecare zi lucrătoare de joi, la ora 14.
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. 
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Case:
Casa in sc=245 mp si teren in suprafata de 2.500
mp, sat Cehal, str. Principala, nr. 94 – 30.000
euro 

Apartamente:
Apartament, 78,85 mp + garaj în suprafață de
16,80 mp din și cotă de 1/3 parte teren, Satu
Mare, str. Trandafirilor, nr. 43 – 38.767,65 euro

Terenuri:
Teren intravilan, 2.407 mp, situat în loc. Satu
Mare, str. Gh. Barițiu, F.N., zona cartier Prietenia,
jud. Satu Mare, proprietatea SC C&G Asset Arhi-
tecture SRL, drum pavat - 89.620,00 euro +
TVA
Teren intravilan, 66 mp, situat în loc. Satu Mare,
str. Gh. Barițiu, zona cartier Prietenia, jud. Satu
Mare, proprietatea SC C&G Asset Arhitecture
SRL, drum pavat - 3.460,00 euro + TVA
Teren intravilan, 59 mp, situat în loc. Satu Mare,
str. Gh. Barițiu, zona cartier Prietenia, jud. Satu
Mare, proprietatea SC C&G Asset Arhitecture
SRL, drum pavat - 3.105,00 euro + TVA
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 - 1.330,00 euro + TVA
Teren intravilan, 10.774 mp, situat in comuna
Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges – 14.630
euro 
Teren extravilan, 12.309 mp, situat in comuna
Sapata, jud. Arges – 5.883 euro
Teren intravilan, 4.581 mp, situat în loc. Carei,
str. 1 Decembrie 1918, nr. 32B,  jud. Satu Mare,
înscris în CF 109673, având nr. cad. 548/3, 547/4
și C1-548/3 - 43.700 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
Fermă zootehnică, situată în sat Dacia, str.
Principală, nr. 99, jud. Satu Mare, compusă din
grajd, filtru sanitar, sală de necropsie, depozite,
silozuri, sală de muls, vestiare personal, birouri,
grupuri sanitare având suprafața construită de
2.463 de mp și suprafața utilă de 1.905 mp +
teren intravilan în suprafață de 5.800 mp -
324.654 euro
Spațiu industrial, S+P+1E, compus din sediu
social, atelier mecanic, atelier de debitat bușteni,
depozit material lemnos, depozit produse finite,
vestiar, grup social, atelier finisaje, hală montaj,
sală de mașini, atelier debitare, copr administrativ
în suprafață utilă de 3.268,80 mp + teren intravi-
lan în suprafață de 9.007 mp, situat în loc. Tășnad,
str. Santăului, nr. 4, jud. Satu Mare - 137.600 euro
Teren intravilan în suprafață de 5.300 mp, sit-
uat  în loc. Mărtinești, str. Avram Iancu, F.N., jud.
Satu Mare, înscris în CF 101574 având nr. top
760/9 + Construcție zootehnică ( extratabulară
), alături de anexă gospodărească ( tabulară ) și
șopron deschis ( extratabular ) + Teren intravilan
în suprafață de 4.300 mp, 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 – 146.700 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
- 109.800 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 –
146.965 euro
Ferma zootehnica, situata in sat Decebal F.N.,
jud. Satu Mare, compusa din grajd de animale, SU
1.400mp, constructie cu destinatie administra-
tiva, productiva si depozitare P+E, SU 144mp +
teren extravilan 21.500 mp – 147.483,50 euro
Teren, în suprafață de 2.301 mp + hale de
producție (fost abator) și clădire de birouri, în
suprafață construită de 619 mp, situată în loc.
Negrești Oaș, str. 1 Iunie, nr. 5, jud. Satu Mare +
transformator -  51.794 euro
Activ imobiliar format din centru de prelucrare
plante medicale, 463,89 mp + teren 8.011 mp
( proprietatea Statului Roman, in folosinta ), sit-
uate in loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare
- 54.640 euro 
Spatiu de productie croitorie si locuinta de ser-
viciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133–
48.320 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
Imobil comercial si socio administrativ, P+M,
150 mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr. 187 –
9.450 euro
Magazin satesc, 112 mp + teren 658 mp, situat
in comuna Moftin, loc. Sanmiclaus, F.N., jud.
Satu Mare – 6.000 euro

Închirieri:

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

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

Auto:

Autoutilitară, Marca Man, masa proprie
13.900 kg, putere motor 338kw, an fabricatie
1998, motorina, rulaj estimate 1.200.000 km –
4.856 euro + TVA

Remorca, marca Kaessbohrer, masa proprie
3.400kg – 1.444 euro + TVA

Autoutilitară N3, BC autotractor, marca
MAN, model TGA 18.440, nr. de identificare
WMAH13ZZ77M466632, an fabricație 2007,
motor tip D 20066 LF31, capacitate cilindrică
10.518 cmc, putere max. 324 Kw/1.900 rmp,
nr. de înmatriculare SM 16 FIN - 6.000 euro +
TVA, posibilități de rată

Mercedes LWK, SM 13 GRI, an fabricatie,
1995 – 1.645 euro + TVA

Autoturism Renault Twingo, CJ-04-USI,
caroseria berlină cu hayon, 2 + 1 uși, an fabricație
1998, nr. identificare VF1C0660518461551, 4
locuri, cilindree 1149 cmc, putere max. 43 kw,
benzină, tracțiune față, culoare albastru, având o
stare nesatisfăcătoare ( prezintă urme de zgârie-
turi ,rugină și lovituri, tapițerie scaun șofer ruptă,
bord dezmembrat, stop spate stânga spart,
personalizată autocolant/vopsea. – 1.018 lei +
TVA.

Diverse:

Amestecător cu paleți, an de fabricație 2008,
capacitatea 3 mc – 16.534 euro + TVA
Bunuri mobile ( stoc de marfa) proprietatea
Spencer SRL – 5.009 euro + TVA
Bunuri mobile ( utilaje privind fabricarea mo-
bilierului , mobilier, diverse ), proprietatea
Wimob SA - 64.908 lei + TVA
Bunuri mobile( stoc marfa, utilaje pentru con-
fectii, auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( auto, mobilier ) proprietatea
Vero SRL
Bunuri mobile(aparat terapie, masa de kine-
toterapie, diverse ) proprietatea Alex & Carina
SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole, bovine ) pro-
prietatea Luciana Com SRL
Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto
) proprietatea Panatherm SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest
SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( stoc de haine, auto ) propri-
etatea Sarah & Mario SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii ) pro-
prietatea Euro Berinde Fascu SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Domik &
Sebastian SRL
Bunuri mobile ( agricole ) proprietatea Agro
Alfa SRL
Bunuri mobile ( miniexcavator ) proprietatea
Alessy Hidro Construct SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii,
schele, etc ) proprietatea Aveco SRL Negresti
Oas
Bunuri mobile ( monodistilator, cantar cu
platforma, flamfotometru ) proprietatea Ex-
plamed SRL
Bunuri mobile ( mijloace de transport,
camioane, auto, utilaje de constructii, obiecte
de inventar ) proprietatea Esrom Tel SA
Bunuri mobile ( auto, centrală termică,
mașină de ambalat, dospitor și cuptor ) pro-
prietatea Conti Panif SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole, bovine ) pro-
prietatea Ralu SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mo-
bila ) proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, mobilier, accesorii
auto, stoc de marfă format din material de
construcții ) proprietatea Com Prod Bocșa SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) propri-
etatea Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje curatatorie,
obiecte de inventar ) proprietatea Ariana
Iacob SRL
Bunuri mobile ( remorcă, utilaje croitorie
) proprietatea Radu Bemcom Impex SRL Satu
Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie ) pro-
prietatea Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto,
echipamente ) proprietatea Vindex Romania
SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea
Danciu Sorin I.F.
Bunuri mobile ( utilaje de constructii, usa
garaj, stoc de marfa format din panouri sec-
tionale pentru usi de gaqraj, auto ) propri-
etatea Mirosof SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, auto )
proprietatea Ander Cons SRL
Bunuri mobile ( remorca/ fier vechi ) propri-
etatea Agro Nord Vest SRL
Bunuri mobile (stoc de marfă, utilaje construc-
tii ) proprietatea Termo Construct SRL
Bunuri mobile ( utilaje construcții) proprieta-
tea Termo Market Group SRL-D

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

case; apartamente; terenuri; diverse.

Informatii suplimentare la tel. 0751.212.193, 0745.245.844 
sau www.insolventasm.ro

www.admininsolv.ro

Informatii suplimentare 0361.402.200
ADMIN INSOLV SPRL c.u.i. RO
32070390,  înregistrată în registrul formelor
de organizare sub numărul de ordine RFO II-

0691/12.07.2013, e-mail office@admininsolv.ro, web www.adminin-
solv.ro, telefon/fax: 0361/402 200,  judeţul Satu Mare, reprezentată prin
asociat coordonator Racolţa Cristian, în calitate de lichidator/adminis-
trator judiciar a urmatoarelor falite:
SC LACUL DE PESCUIT TURULUNG  SRL, societate  în fali-
ment, in bankruptcy, en faillite,- vitrina congelator  1 buc,   1.079,5
lei, lada frigorifica 1 buc, 592,72 lei, bazin peste,  1.225,81 lei, notebook,
944,3 lei, alarma, 1 buc, 1.119,63 lei, autoutilitara mercedes (2004),
13.187,32 lei,  autoutilitara mercedes  (2001)  989,72 lei.
SC ALCUFER RO SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en
faillite- stoc de marfă în  valoare de 1.300,75 lei.
SC. CRISTELECANU SRL, societate în  faliment, in bankruptcy,
en faillite- stoc de marfă, cu o valoare de piaţă de 9.934,72 lei+ TVA :
curele transmisie Contitech, curele transmisie Renault, curele transmisie
Scania, curele transmisie Volvo.
SC FELICIAN MADERA CONSTRUCT SRL, societate în  fali-
ment, in bankruptcy, en faillite bunuri mobile, mijloace fixe cu o val-
oare de piaţă de 21.128,91 lei + TVA: - utilaj multilama SCM, utilaj 4
fete, utilaj multiplu, banzic.
COMTANANGELI SRL , societate în faliment, in bankruptcy, en
faillite bunuri mobile și stocuri de marfă cu o valoare de piață de
117.944 lei.
SC  DOMENIUL PUBLIC SATU MARE  SRL, societate  în fali-
ment, in bankruptcy, en faillite, bunuri mobile, dispozitiv de blocare
parcare cu o valoare de piață de 2.430 lei.
BOLD  FASHION   SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en
faillite ,stoc de marfă (mașini de cusut ) în  valoare de 5.330,00 lei

În orice zi de la 8:30 la 16:30 vă așteptăm la sediul lichidatorului
judiciar din localitatea Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49,
judeţul Satu Mare. Condițiile de participare, regulamentul de
vânzare va fi achiziționat de la lichidatorul judiciar.  

SC. CAPLIBA SRL societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite
- Utilaj Debitat Metal TEAMPRESS L12/3 CNC S- 12688X-OXY-
CUT valoarea de piată 170.609 lei 
-Licitaţia va avea loc în data de 25.05.2018, ora 12:00   la sediul ales al
lichidatorului judiciar din localitatea Satu Mare, strada  Avram Iancu,
nr. 49, judeţul Satu Mare. 
SC FRANURO   SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en fail-
lite
- îmbrăcăminte – cămași tricotate barbate, pulover femei , cu o valoare
de piaţă de 3.493,60 lei.
- Licitaţia va avea loc în data de 18.05.2018, ora 11:00   la sediul ales

al lichidatorului judiciar din localitatea Satu Mare, strada  Avram Iancu,
nr. 49, judeţul Satu Mare.
Apartament 4 camere 110 mp, situat pe Bulevardul Lucian Blaga etaj 7
din 7, (deasupra la Mocca Cafe)  bloc cu acoperis, apartamentul este fin-
isat, centrala termica, termopane, Pret 57.000 euro . 
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SECURITY RISC RG SRL
SATU MARE 
0751042012

Informare privind analiza de risc
la securitate fizica

Analiza de risc la securitatea fizică este  obligatorie  pentru toate
societățile comerciale, indiferent de natura capitalului social, care dețin
bunuri sau valori cu orice titlu și sunt obligate să asigure protecția aces-
tora.Conform prevederilor legislative aflate în vigoare, analiza de risc la
securitatea fizică are rolul de a identifica vulnerabilitățile și riscurile,
de a determina nivelul de expunere la producerea unor incidente de se-
curitate fizică. Totodată, ea trebuie să găsească și soluții în menținerea
siguranței.
ATENTIE
Autorități publice,societăți comerciale cu capital privat,unității de
cult.Executam în regim de urgenta Analiza de risc la securitatea fizică
pentru:
-Unitati de invatamint (universitatii, licee, scoli  gimnaziale, grădinițe)
unitati de cult (case parohiale bisericii) magazine de toate tipurile,
hoteluri, restaurante, baruri, cazinouri, sali de joc, ateliere, fabricii etc

Preturi negociabile. 

Contact la numarul de mai sus.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HOROSCOPTeleviziunea 
care te respectă!

07:00 – Film doc. Holly-
wood ep8
07:30 – Ora adevarului (re-
luare)
09:00 – Dimineata popu-
lara 
12:00 – Film documen-
tar:O stiinta fascinanta ep
3,4
13:00 – Muzică şi voie bună
(reluare) 
15:00 – Teleshoping
16:00 – Calea adevar si viata
17:00 – Avocat
18:00 – Ora adevarului

19:30 – Oameni si fapte (r)
20:45 – Viata la tara (r)
21:45 – Muzică de petrecere
23:00 – Dimineata popu-
lara (r)
02:00 – Incursiune în Co-
tidian
03:00 – Saptamana sportiva
(r)
04:00 – Box Office
04:30 – Music News
05:00 – Viata la tara (relu-
are)  
06:00 – Avocat TV  (relu-
are)

Recomandare

21: 45 - Finala UEL: 
Marseille – Atletico Madrid

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

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

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

Maruţă 17:00 Ştirile Pro Tv 18:00
Ce spun românii 19:00 Ştirile Pro
Tv  21:45  Finala UEL: Marseille –
Atletico Madrid 06:00 Ce se
întâmplă doctore ? (R) 06:30
Arena bucătarilor (R)

08:00 Neatza cu
Răzvan şi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 AP Prietenii

de la 11 13:00 Observator 14:00
AP 2K1 cu Mirela Vaida 16:00
Observator 17:00 Acces direct
19:00  Observator  20:00 Aici eu
sunt vedeta! 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
Teleshopping 10:00
AP Mondenii

11:00  Teleshopping 11:30 Focus
din inima României (R)  12:00
Teleshopping 13:00 AP Sănătate
cu stil 13:30 Teleshopping 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)
06:45 Teleshopping

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 ororilor   22:50 15
Când se rupe craca  00:35 12
Afacerea Est   02:00 12 Toți oa-
menii regelui    04:05 12  Meda
04:25  18 Hostel - Căminul oro-
rilor 

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 Catinas -
Paul Slowinski (EXPLOZIV)
22:00 AP Prison Break 23:00 AP
„Asediu pe Wembley”, Box: Kl-
itschko vs Joshua, Simion vs
Quigg (EXPLOZIV) 00:00 Stiri
Sport.ro 00:30 AP Fight Night:
GREU DE UCIS!, Sandu Lungu
- Andrzej 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 Pop-
ular 19:00 Cum se fabrică ? -
Sticlă turnată, cabine pentru
camionete, lână de alpaca și cuțite
utilitare 19:30 Cum se fabrică di-
verse 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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Peisaj urban

Ce să mai înțelegi din
fotografia bursei... E un peisaj
urban pe care l-am surprins la fi-
nalul săptămânii trecute pe o
stradă din buricul  Sătmarului.

Oprirea interzisă e la
pământ, probabil că a supărat
un șofer trecut prin zonă. În

schimb, biciclistul i-a găsit rapid
o utilitate și l-a folosit ca și ...
rastel. Mai  e în zonă și ”cubul cu
verdeață ” din beton care ar vrea
și el să se bage în seamă. În rest,
în zonă, parchează cine poate și
cine apucă, mai ales la prânz.
Prietenii știu de ce!

Manifestări dedicate Zilei
Eroilor la Satu Mare și Carei
8 Evenimentele se înscriu în seria manifestărilor organizate
cu ocazia aniversării Centenarului Marii Uniri

De închiriat!

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

Petofi Sandor
Nr. 4 /A

0743 487 204

Nord Vest 
Business Center

Ultracentral!

Cu ocazia zilei de 17 Mai
– Ziua Eroilor, la Satu
Mare și Carei vor avea

loc o serie de manifestări ded-
icate acestei sărbători. În cele
ce urmează vă prezentăm pro-
gramul acestor manifestări. 

La Satu Mare,
manifestările dedicate zilei de 17
Mai se vor desfășura după
următorul program:  ora 12.00  -
la Cimitirul Eroilor: parastas,
depuneri de coroane de flori;  ora

13.00  - la Monumentul
Ostașului Român: Te Deum,
alocuţiuni, depuneri de coroane,
defilarea Gărzii de Onoare.

Direcția de Cultură și
Sport a Municipiului Carei
invită toți careienii la evenimen-
tul omagial organizat cu ocazia
Zilei Eroilor, joi 17 mai 2018, de
la ora 12.15, la Monumentul
Ostașului Român din municip-
iul Carei.

În cadrul manifestării
vor avea loc depuneri de coroane
din partea oficialităților locale, a
partidelor politice și a

asociațiilor, un Te Deum oficiat
în memoria eroilor care și-au
jertfit viața pe câmpurile de luptă
și un scurt moment artistic
susținut de Ansamblul Vatra din
Santău, condus de Nicolae
Turău. După încheierea
festivității de la Monumentul
Ostașului Român, vor fi depuse
coroane și la mormintele eroilor
din cimitirele Mestereszi și
Rozalia.

Evenimentele se înscriu
în seria manifestărilor organizate
cu ocazia aniversării Centenaru-
lui Marii Uniri.

florin dura

MANIFESTĂRI. De Ziua Eroilor vor fi depuse coroane de flori iar Garda de Onoare va defila

Penitenciarul face recrutări la Satu Mare
Penitenciarul Satu Mare

recrutează candidați în vederea
participării la concursul de ad-
mitere în învățământul universitar
și postliceal, sesiunea 2018, pentru
locurile repartizate sistemului
administrației penitenciare.

Informații suplimentare
se pot obține la Penitenciarul Satu
Mare, strada Mileniului, nr. 2,
biroul resurse umane. Telefon:
0261 – 715.488/ 0261 – 715.489;
Site-ul Penitenciarului Satu Mare:
http://anp.gov.ro/penitenciarul-
satu-mare/.
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