
Ţările europene care vor găzdui
sisteme antirachetă ale NATO vor fi ţinte
prioritare ale Rusiei, avertizează generalul
Valeri Gherasimov, şeful Statului Major
al armatei ruse.

"Puterile non-nucleare care vor
găzdui elemente antirachetă au devenit
obiective prioritare ale reacţiei militare a

Rusiei", atrage atenţia Valeri Gherasimov,
explicând că sistemele antibalistice care
vor fi montate în România şi Bulgaria
reprezintă o ameninţare pentru ţara sa.

Ministrul rus de Externe, Serghei
Lavrov, a confirmat că planurile Statelor
Unite de a instala sisteme antirachetã în
ţări europene continuă să fie o sursă de

"preocupare gravă" pentru Rusia.
"Programul american de apărare

antirachetă rămâne o sursă de preocupare
gravă. Considerăm aceste acţiuni parte a
unui proiect global de a crea riscuri
pentru forţele strategice ruse, perturbând
echilibrul strategic şi securitatea la nivel
regional", a afirmat Lavrov.
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Deputatul Kereskenyi Gabor se află pe lista celor care au semnat

Trei copii s-au b[tut `n centrul localit[\ii
Gelu. Miercuri, 15 aprilie, `n jurul orei 22 ;i 35
de minute, o femeie de 30 de ani din Gelu a
sesizat poli\ia c[ ̀ n jurul orei 21 ;i 30 de minute,
fiul ei `n v]rst[ de 15 ani a fost b[tut. În urma
verific[rilor, poli\i;tii au stabilit c[ agresorii sunt
doi minori de 14 ani. 

B[iatul de 15 ani a fost transportat la
Unitatea de Primire Urgen\[ a Spitalului
Jude\ean de Urgen\e Satu Mare, unde s-a stabilit
c[ prezint[ leziuni u;oare care nu i-au pus `n
primejdie via\a sau integritatea corporal[. 

Trei băieți s-au bătut 
crunt la Gelu

Rom]nia se num[r[ printre \intele prioritare ale Rusiei

T]n[rul deputat Kereskenyi 
se g]nde;te la pensie
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Editorial

D. P[curaru
      Se pare c[ pre;edintele Klaus Iohannis a
ajuns la concluzia c[ PNL nu este destul de curat
pentru a intra la guvernare. Corup\ia a fost un
mod de via\[, o cutum[. Nu pentru c[ rom]nii
sunt mai ho\i dec]t alte na\ii, ci pentru c[
sistemul `ncropit dup[ c[derea regimului
comunist nu a fost func\ional. Legile mai mult
improvizate dec]t g]ndite ̀ n raport cu realitatea,
au condus la concluzia c[ to\i sunt ho\i, to\i
`n;eal[. 

Continuare `n pagina 2

Noua list[ a lui 
Klaus Iohannis

Politic, pag. 2

Lista parlamentarilor care au semnat pentru legea special[ de pensionare 
poate fi consultat[ pe www.informatia-zilei.ro

Angajații uzinei Dacia au ieșit joi în stradă
pentru a protesta față de faptul că autostrada
Sibiu-Pitești, atât de necesară uzinei Dacia, nu
pare să devină realitate nici în anii următori.
Sindicali;tii au avertizat că protestele se vor
radicaliza. La această mișcare de prostest a fost
huiduit atât premierul Ponta, cât si pre;edintele
Iohannis. Printre altele, s-a strigat Jos Ponta!, Jos
Iohannis! ;i Jos Guvernul! Iohannis, uită-te ;i la
constructorii de automobile! Ai nevoie de ei!.
Premierul Ponta a fost făcut mincinos, iar PSD,
avertizat că nu va mai „pupa” voturi in Mioveni.

În replică, Ponta a avertizat că dacă cei de la
Dacia o mai ţin în mitinguri, o să se mute
producţia în Maroc.

Ponta și Iohannis, 
huiduiți de angajații 
uzinei Dacia
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Acesta poate fi taxat cu 16% 
ca impozit pe profit sau cu 
3% - impozit pe venit

România trebuie 
să-;i depă;ească 
pragul de 
vaccinare de 80%

Guvernul 
legiferează 
bacşişul, care va fi  
impozitat 

Pensia poate fi recalculată, în anumite
situaţii, chiar dacă aceasta deja a fost stabilită,
conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice. 

"Pensionarii pentru limita de vârstă care,
după data înscrierii la pensie, realizează stagiu
de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei, în
condiţiile legii", scrie în actul normativ
menţionat.

Recalcularea poate fi cerută oricând după
ieşirea la pensie, potrivit Casei Naţionale de
Pensii Publice, dacă persoana în cauză obţine
venituri pentru care se datorează contribuţia de
asigurări sociale. Concret, legea nu impune
realizarea unui stagiu minim de cotizare (după
pensionare) pentru solicitarea recalculării, iar
acest lucru poate fi făcut după fiecare stagiu.

Pensionarii pot cere 
recalcularea pensiei 
dac[ mai pl[tesc CAS

Gabriel Le; prezint[ noile 
reglement[ri la ITV.  
Emisiunea poate fi urm[rit[ 
azi de la ora 13,30.
Directorul APIA anunță că
dacă vor fi rămâneri în
urmă, angajații vor lucra 
;i în zilele de sâmbătă.

Subven\iile 
`n agricultur[ 
se acord[ dup[ 
metode noi

Actualitatea, pag. 4
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Mul\i c];tig[tori, deci premii 
mai mici la Loteria bonurilor

Eveniment, pag 3

Cu ziarul 
de azi, ai gratuit 
suplimentul 
Informa\ia TV

Satu Mare

Pensiile speciale au constituit
`nc[ de la introducerea lor un motiv
de ceart[. Categoriile favorizate,
militari, inclusiv fo;ti securi;ti,
magistra\i, dar ;i fo;ti ilegali;ti
comuni;ti, s-au ales cu pensii cu
mult peste ale cet[\enilor de r]nd.
Au ap[rut ;i "pensiile nesim\ite"
`ntr-o perioad[ de criz[, dar ̀ n ciuda
protestelor, nu au putut fi desfiin\ate. 

Ultimul scandal este generat de
inten\iile parlamentarilor de a-;i
acorda pensii privilegiate ̀ n func\ie
de num[rul mandatelor. Indiferent
de v]rst[, un mandat s-a echivalat
la un cuantum de 1600 de lei.
Propunerea legislativ[ a fost
semnat[ de peste 250 de ale;i. Mul\i
dintre ei au declarat c[ nu ;tiau ce
semneaz[, pentru c[ a;a se
procedeaz[ `n parlament c]nd este
vorba despre o propunere legislativ[.
Mass media a reac\ionat. Proiectul
a fost aspru criticat ;i mul\i dintre
semnatari au dat `napoi. Interesant
este c[ printre semnatari au ap[rut
;i persoane tinere. Poate c[ au
semnat ca primarii, dar at]ta vreme
c]t nu-;i retrag semn[turile risc[ s[
se compromit[. Printre semnatari
se reg[sesc ;i parlamentari
s[tm[reni. Sper[m c[ nu vor sus\ine
acest proiect de lege care `i ridic[
peste salaria\ii de r]nd, ceea ce nu
este moral.

Sănătate

Economic
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Propunerea legislativă
pentru modificarea şi
completarea Legii nr.
96/2006 privind Statutul
deputaţilor şi senatorilor,
care prevede pensiile
speciale ale senatorilor ;i
deputaților, a fost depusă joi
la Camera Deputaţilor şi este
semnată de 255 de
parlamentari, dintre care 87
din opoziție.

Introducerea pensiilor speciale
pentru parlamentari este susținută
de deputați și senatori din toate
partidele politice, inclusiv de aleși
din Satu Mare, care vor să-;i
asigure bătrânețile.

4.000 de lei în plus 
la pensie

Proiectul prevede că pentru
indemnizaţia brută de 7.000 cât
este acum, pentru un mandat,
pensia suplimentară este undeva
la 1.500 lei, pentru trei mandate
este undeva la 4.000 lei, este suma

maximă. Sunt trei praguri, pragul
minim de 6 luni de zile, deci dacă
ai stat mai puţin de 6 uni de zile nu
beneficiezi de această sumă. 

"Se doreşte să se repare ce s-a
stricat în guvernarea Boc, când s-
au tăiat pensiile şi salariile", a
explicat un deputat PSD

Parlamentarii vor un
venit compensatoriu

Iniţiatorii proiectului de lege
privind pensiile speciale ale
parlamentarilor arată, în
expunerea de motive, că ”deputaţii
şi senatorii au dreptul la
indemnizaţie pentru limită de
vârstă, ca un drept firesc, echitabil
şi compensatoriu pentru perioada
de activitate parlamentară”.

În concluzia la propunerea
legislativă se menţionează că se
doreşte ”creşterea calităţii şi
performanţei Parlamentului, prin
profesionalizarea acestora ca
urmare a creşterii atractivităţii şi
motivarea specialiştilor din diferite
domenii, atât din sectorul public,
cât şi din cel privat, să candideze la
alegerile parlamentare”.

Motivarea proiectului

În plus, parlamentarii iniţiatori
doresc ”alinierea parlamentarilor
români la principiile care
guvernează, indemnizaţiile şi
regimul pensiilor parlamentarilor
din Parlamentul European (PE) şi
a majorită\ii Parlamentelor din
statele membre UE.

Se doreşte, de asemenea,
abordarea unitară, prin aplicarea
”aceloraşi principii privind
salarizarea/pensionarea acelor care
iniţiază/aprobă legile
(parlamentarii) cu cei care pun în
aplicare legile ( magistraţii).

Iniţiatorii mai spun în
concluzie că prin proiectul de lege
se elimină ”discriminarea dintre
parlamentari, cărora li s-au tăiat
pensiile cu caracter specific
funcţiei, în august 2010 şi celelalte
categorii de pensii speciale, cărora
li s-au întregit pensiile< aviatori,
personal diplomatic şi consular
parţial), sau care au deja iniţiative
legislative, aflate în dezbatere
parlamentară< Curtea de Conturi,
personalul diplomatic şi consular,
funcţionarii parlamentari, grefierii.

Propunerea mai vrea să
”stopeze discriminările create de
categoriile cărora li s-au tăiat
pensiile, dar care în prezent sunt
în plată prin recâştigarea
drepturilor în instanţă şi a celor
care au pierdut în instanţă acest
drept”.

În expunerea de motive se
precizează că dispoziţiile prezentei
legi au în vedere ”rolul
Parlamentului ca putere se stat,
răspunderea şi complexitatea pe
care o presupune exercitarea
demnităţii de parlamentar pentru
garantarea integrităţii,
independenţei şi imparţialităţii în
faţa naţiunii”.

Parlamentarii se plâng 
de interdicții 

Iniţiatorii consideră că ”din
perspectiva rolului ce îl are
Parlamentul, se desprinde gradul
sporit de responsabilitate în
respectarea şi îndeplinirea
intereselor cetăţenilor, prin
interzicerea deputaţilor şi a
senatorilor de a exercita orice altă

funcţie de autoritate publică sau
activitate comercială incompatibilă
cu statutul de parlamentar.

Iniţiatorii mai precizează că
parlamentarii lucrează în slujba
Poporului şi nu a Parlamentului
României.

”Neavând calitatea de angajaţi,
parlamentarii nu beneficiază de
prevederile articolului 10 din
Codul Muncii. Prin urmare,
indemnizaţia de parlamentar
conform legii 96/2006 nu
reprezintă salariu şi la aceasta nu
se adaugă sporurile prevăzute în
legislaţia muncii, afectând astfel
valoarea punctului de pensie”, spun
iniţiatorii proiectului de lege.

Astfel, ”interdicţiile şi
incompatibilităţile impuse
parlamentarilor, similare cu cele
ale magistraţilor, fac imposibilă
suplimentarea contribuţiilor la
asigurările sociale de stat, pe durata
exercitării mandatului, astfel că
acordarea indemnizaţiei pentru
limită de vârstă se impune la şi o
măsură compensatorie”.

“Prezenta lege intră în vigoare
la 30 de zile de la data publicării în
MO", se arată în proiect.
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      Statul, `n `n\elesul larg al
cuv]ntului, a devenit du;manul
cet[\eanului, iar cei care `l
reprezint[ s-au erijat `n
"dumnezeii na\iunii", cum s-a
exprimat Traian B[sescu. C]nd
s-a ajuns la limita de sus, c]nd s-
a v[zut c[ a;a nu se mai poate,
sistemul a reac\ionat, ca orice
organism viu. Dar c]t de
`ndelungat[ ;i c]t de profund[ va
fi reac\ia? S-a `nceput cu marea
corup\ie, judecat[ `n func\ie de
m[rimea sumelor ;i calitatea
suspec\ilor. Din raportul
procurorului ;ef prezentat ̀ n fa\a
unei comisii din Parlamentul
European, reiese c[ succesul
DNA s-a raportat la num[rul
demnitarilor aresta\i,
condamna\i, ancheta\i. 
      Sumele returnate `n
buzunarul statului au trecut `n
plan secundar. Este ne`ndoielnic
un mare succes al luptei
`mpotriva corup\iei
condamnarea unui fost prim
ministru ;i a unui num[r
impresionant de fo;ti mini;tri,
parlamentari, primari etc. Dar ̀ n
planul imaginii externe nu facem
dec]t s[ ne compromitem singuri

prezent]nd sute ;i sute de
condamna\i, aresta\i, ancheta\i.
Putem `n cel mai bun caz
demonstra c[ suntem o republic[
a procurorilor. At]ta vreme c]t
sistemul nu lucreaz[ `n favoarea
individului se poate transforma
`ntreaga \ar[ ̀ ntr-o pu;c[rie ;i tot
nu se rezolv[ problema. Rom]nia
a mai fost pu;c[rie o jum[tate de
secol. At]ta vreme c]t statul  este
sim\it ca un corp str[in,
ostilitatea cet[\eanului la adresa
institu\iilor va persista. Un stat
ostil presupune cet[\eni ostili. :i
cam `n direc\ia aceasta ne
`ndrept[m. 
     ~nainte toat[ lumea intra `n

conflict cu pre;edintele B[sescu.
Acum intr[ ̀ n conflict institu\iile.
C]nd Parlamentul, deci puterea
legislativ[, intr[ `n r[zboi DNA,
ca parte a puterii judec[tore;ti,
ce poate rezulta? C]t poate dura
acest r[zboi f[r[ s[ se resimt[
consecin\ele negative? 
      Pe de alt[ parte, zi dup[ zi
apar personaje noi. Num[rul
dosarelor DNA este tot mai mare,
dar cine ;tie ce con\in acestea.
Dac[ cea mai parte dintre ele au
la baz[ reclama\ii anonime,
fr]nturi din `nregistr[ri,
dela\iuni, ;i alte tipuri de

informa\ii, se pune `ntrebarea
spre ce fel de societate ne
`ndrept[m? Codul fiscal vine, la
r]ndul s[u, cu alte anomalii. Este
vremea institu\iilor de for\[, iar
drepturile ;i libert[\ile
individului au fost puse `ntre
paranteze? Suntem doar la
`nceputul unui nou ciclu. Nu ;tim
ce va urma. Nu ;tiu nici liderii
politici de prim[ m[rime ce va
urma. Ne referim aici `n primul
r]nd la pre;edintele Iohannis, la
premier, la pre;edin\ii de partide
parlamentare, la al doilea om `n
stat, pre;edintele Senatului, la al
treilea om `n stat, pre;edintele
Camerei Deputa\ilor, la membrii
CSAT,  ;i nu `n ultimul r]nd la
;efii din Justi\ie. Nu ;tie nici
creatorul sistemului, fostul
pre;edinte B[sescu, ce se
`nt]mpl[ ;i `n ce direc\ie se
`ndreapt[ Rom]nia "statului de
drept" la care s-a `nchinat ;i pe
care `l vede acum `nv[luit `n
mistere, condus de puteri oculte. 
      Din dorin\a de a ne cur[\a
\ara, s-ar putea s[ o facem praf.
Dac[ pre;edintele Iohannis va
demara cur[\enia ̀ n PNL despre
ce alternativ[ la actuala
guvernare vom mai vorbi? 

Editorial

Fostul preşedinte Traian
Băsescu a sugerat, joi, pe Facebook,
că la consultările pe care
preşedintele Klaus Iohannis le va
avea luni cu partidele politice,
"penibilii de la transporturi" poate
ar trebui să fie un subiect de
discuţie. "Miron Mitrea, Ludovic
Orban, Dan Şova, Relu Fenechiu
şi, în sfârşit, ultimul pe listă, adus
cu mari sacrificii de la Cluj pentru
a completa galeria de incompetenţi
de la transporturi, Ioan Rus au
vânturat românilor hărţi cu mii de
kilometri de autostrăzi. De fiecare

dată,Comisia Europeană le-a dat
cu hărţile în cap, etichetându-i ca
fiind incompetenţi", a scris fostul
preşedinte.

Consultările între preşedintele
Iohannis şi liderii partidelor
parlamentare pe tema legislaţiei
electorale, dar şi pe alte teme de
actualitate vor avea loc pe 20
aprilie, potrivit Pre;edinției.
Consultările se vor referi la "stadiul
legislaţiei electorale, inclusiv cel al
reglementărilor necesare asigurării
dreptului de vot al românilor care
trăiesc în afara graniţelor".

Băsescu îi dă teme lui Iohannis, 
pentru consultările cu partidele

D. P[curaru

Elena Udrea a cerut instanţei
să îi înlocuiască măsura arestului
preventiv, arătând că nu trebuie
să stea închisă de dragul opiniei
publice, care nu reprezintă un
substitut al probelor din dosar, a
declarat avocatul Marius Striblea,
după şedinţa de judecată de la
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Instanţa supremă a judecat,
joi, contestaţia formulată de fostul
ministru Elena Udrea după ce un
judecător de drepturi şi libertăţi
de la Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie (ICCJ) i-a respins, în 10
aprilie, cererea de înlocuire a
măsurii arestului preventiv cu
arestul la domiciliu sau cu
controlul judiciar, în dosarul "Gala
Bute", în care este acuzată de luare
de mită, abuz în serviciu şi spălare
de bani. Instanța a decis însă că
Elena Udrea rămâne în arest.

Avocatul Marius Striblea a
declarat, la ieşirea din sala de
judecată, că în ultimul cuvânt
Elena Udrea a spus instanţei că
poate fi eliberată, precizând că nu
este firesc să fie ţinută în arest
pentru că opinia publică se
aşteaptă la acest lucru. În 23
martie, instanţa a prelungit cu 30
de zile mandatul de arestare
preventivă a Elenei Udrea.
Procurorii DNA au arătat atunci
în faţa instanţei că din probele
cauzei a rezultat că privarea de
libertate a Elenei Udrea şi a altor
inculpaţi din dosar este necesară
pentru înlăturarea unei stări de
pericol pentru ordinea publică.

Elena Udrea 
rămâne în arest

Preşedintele suspendat al
Consiliului Judeţean Constanţa,
Nicuşor Constantinescu, a fost
trimis în judecată de către
procurorii DNA Constanţa, în
stare de arest la domiciliu, într-un
dosar în care ar fi prejudiciat cu
peste 8 milioane de euro judeţul
Constanţa.

Conform unui comunicat
Serviciul Teritorial Constanţa a
dispus trimiterea în judecată a lui
Nicușor Constantinescu, în stare
de arest la domiciliu, pentru abuz
în serviciu (trei infracţiuni, din care
două în formă continuată,
constituire a unui grup infracţional
organizat şi conflict de interese
(nouă infracţiuni, din care cinci în
formă continuată).

Nicuşor Constantinescu a fost
trimis în judecată de procurorii
anticorupţie în mai multe dosare
penale.

Vicepreşedinte PNL, Mihai
Voicu, a afirmat joi că liberalii
intenţionează să înainteze o
moţiune de cenzură împotriva
Guvernului Ponta, data exactă
urmând să fie stabilită la începutul
lunii mai, chiar dacă "aritmetica
parlamentară" încă nu pare a fi în
favoarea lor. 

"Din punctul de vedere al
PNL, data depunerii moţiunii de
cenzură cât şi tema sunt subiecte
care vor fi decise la Consiliul
Naţional de la începutul lunii mai,
în aceast[ sesiune parlamentară",

a spus el.
Mihai Voicu a arătat că, deşi

PNL nu are majoritate
parlamentară, lucrurile sunt în
schimbare şi schimbarea
majorităţii e un proces inevitabil.
"Tendinţa e înspre schimbarea
majorităţii", a mai spus el.

"O moţiune de cenzură are
scopul constituţional de a răsturna
Guvernul. Pe de altă parte, poate
reprezenta şi o platformă pentru
a afirma nişte lucruri. Acest act
constituţional se face chiar şi în
situaţia în care aritmetica

parlamentară nu permite
răsturnarea Guvernului. De aceea,
tot ce pot să vă spun este că, în
această sesiune parlamentară, va
exista o moţiune de cenzură
pentru că nemulţumiri la adresa
Guvernului s-au strâns, pe mai
multe teme şi considerăm că este
momentul să depunem o astfel de
moţiune", a mai spus Mihai Voicu.

Și secretarul general al PNL,
Marian Petrache, a dat asigurări
că liberalii vor depune o moțiune
de cenzură pentru răsturnarea
Guvernului Ponta până în iunie.

Liberalii sunt hotărâți să depună o moțiune 
de cenzură, deși nu au majoritate

După ce ;efa PMP Elena Udrea
s-a trezit nu cu unul ci cu două
dosare penale după ce a ocupat
această funcție, cel care i-a luat
locul, Eugen Tomac, are și el un
dosar penal la Parchetul General.

Dosarul a fost început de DNA
;i ulterior transferat către Parchetul
General. Tomac este acuzat de abuz
în serviciu și uz de fals pentru că

ar fi direcționat fonduri pentru
Basarabia în condițiile în care nu
existau proiecte ;i documente care
să justifice cheltuielile respective.
El a cump[rat 18 tonete în valoare
de 200.000 de euro care urmau să
vândă ziare și cărți românești în
Basarabia, și a acordat fonduri
Mitropoliei Basarabiei. În total
prejudiciul ar fi de 1.600.000 de lei.

Liderul PMP Eugen Tomac 
are dosar penal

Comisia Juridică (JURI) a
Parlamentului European a decis,
joi, să amâne din nou adoptarea
unui raport privind cererea DNA
de ridicare a imunității
parlamentare a eurodeputatului
român Dan Nica, a declarat, Daniel
Buda, membru supleant al JURI. 

Potrivit acestuia, eurodeputații
Comisiei JURI au optat pentru o
amânare pentru că miercuri seara
au primit de la Camera Deputaților
de la Bucure;ti un răspuns în limba
română în care forul legislativ
românesc opina că Parlamentul
European nu are competențe în
privința imunității lui Nica (PSD,
S&D). 

Miercuri, Biroul Permanent al
Camerei Deputaților a transmis
Parlamentului European, la
solicitarea acestuia, un răspuns în
care arăta că nu legislativul Uniunii
Europene este competent în
privința imunității lui Dan Nica,
în dosarul Microso, pe motiv că
acesta avea calitatea de ministru la
data faptelor de care este suspectat. 

Decizia în cazul 
Nica, amânată

Constantinescu, 
trimis în judecată  
într-un dosar

Deputatul PSD Ana Birchall
a demarat procedura de executare
silită a lui Corneliu Vadim Tudor,
după ce instanţa l-a obligat pe
liderul PRM să achite daune
morale de 40.000 de euro.

Ana Birchall a confirmat că a
început procedura de punere în
executare a hotărârii judecătoreşti
din dosarul 12804/302/2013, prin
care C.V. Tudor a fost condamnat
definitiv la plata sumei de 40.000
de euro, reprezentând daune
morale pentru atingerea adusă
dreptului la onoare, reputaţie şi
imagine, precum şi dreptului la
viaţă privată şi familie.

“Nu am acceptat şi nu voi
accepta niciodată ca numele meu
să fie terfelit sau să fiu ţinta unor
atacuri calomnioase", a anunţat
Ana Birchall.

Birchall a spus că va recupera
"fiecare leu datorat de domnul
Corneliu Vadim Tudor", chiar
dacă "îi va lua ani de zile", iar banii
îi va folosi pentru a oferi burse de
merit unor elevi. 

Decizia Tribunalului
Bucureşti vine după ce deputatul
PSD a cerut daune în instanţă, ca
urmare a unor articole
defăimătoare publicate de
"tribunul" C.V. Tudor.

Vadim Tudor, executat silit 
de un deputat PSD

Parlamentarii s[tm[reni au semnat 
proiectul de lege pentru pensiile speciale
Senatorii și deputații vor să-;i recapete privilegiile t[iate de Guvernul Boc

Noua list[ a lui Klaus Iohannis
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Prima extragere pentru
Loteria bonurilor fiscale, cu
premii totale de un milion
de lei, a avut loc luni,
începând cu ora 11.30, la
studioul TV al Loteriei
Române, şi a fost transmisă
în direct de Televiziunea
Română.

Astfel, persoanele care deţin
unul sau mai multe bonuri fiscale
emise la 7 februarie, cu valori între
6,00 lei şi 6,99 lei, se pot prezenta
până în 13 mai la unităţile ANAF,
cu bonurile în original şi o copie a
actului de identitate, premiile
urmând să fie acordate în maxim
trei luni.

Loteria va fi organizată
lunar

Valoarea bonurilor fiscale
câştigătoare, de 6 lei, a fost stabilită
printr-o extragere în trei etape< o
bilă pentru luna emiterii bonului -
cifra 2, reprezentând luna
februarie, o bilă pentru ziua
emiterii bonului - 7, urmate de
ultima etapă, cu trei bile
reprezentând valoarea bonului -
cifrele 0, 0, 6.

Operaţiunea s-a desfăşurat în
prezenţa unei comisii de tragere
formată din câte un reprezentant
al Ministerului Finanţelor Publice,
Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală şi C.N.
Loteria Română SA, iar bilele şi
urnele au fost verificate în prezenţa
comisiei înainte de extragere.

Toate persoanele care au
bonuri fiscale păstrate trebuie să
verifice dacă vreunul are înscrise
data şi valoarea câştigătoare, iar în
caz afirmativ să-l păstreze pentru
a-l depune la ANAF ca să revendice

premiul.
Pentru extragere au fost luate

în considerare bonurile fiscale
emise în perioada 2 februarie-28
martie 2015, cu valoarea totală a
unui bon între 1 leu şi 999 lei
inclusiv, cuprinzând taxa pe
valoarea adăugată.

Sunt valabile bonurile fiscale
achitate cu cardul, cu bonuri de
masă, precum şi cele eliberate de
casele de schimb valutar sau de
firme neplătitoare de TVA.

Rezultatele extragerii sunt
postate pe site-ul Ministerului

Finanţelor Publice, al ANAF şi al
Loteriei Române, pentru o
perioadă de minimum 30 de zile.

Premiile pot fi revendicate
începând cu prima zi după
extragere, până la data de 13 mai
inclusiv, prin depunerea în original
a bonului fiscal câştigător emis în
perioada 2 februarie - 28 martie,
alături de copia actului de identitate
şi de o cerere, la orice administraţie
fiscală din structura ANAF, acest
termen reprezentând termen de
decădere din dreptul de a revendica
premiul. Formularul cererii poate

fi obţinut gratuit de la administraţia
fiscală la care se depune bonul fiscal
sau descărcat de pe site-ul
mfinante.ro.

Un bon fiscal este considerat
câştigător doar dacă îndeplineşte
cumulativ condiţiile prevăzute de
lege, având înscrise elementele
obligatorii care arată că a fost emis
cu un aparat de marcat fiscalizat
(de exemplu< logotipul şi seria
fiscală ale aparatului de marcat
electronic fiscal, data şi ora emiterii
precum şi numărul de ordine).

La solicitarea titularului

bonului fiscal, unitatea teritorială
a Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală unde a fost
depus originalul bonului fiscal
câştigător eliberează o copie care
poartă menţiunea ”conform cu
originalul”.

Plata o face Ministerul
Finanțelor

Plata câştigurilor se face de
către Ministerul Finanţelor
Publice, în termen de 60 de zile de
la expirarea termenului de

revendicare a premiilor, după
verificarea autenticităţii bonurilor
fiscale depuse pentru revendicarea
premiilor, de către organele
competente ale Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală.

În cazul în care nu există
câştigători, fondul de premiere se
reportează pentru extragerea
următoare. Loteria va fi organizată
lunar, în prima duminică după data
de 15 a fiecărei luni, pentru luna
anterioară, dar va putea fi
organizată şi ocazional, de
Sărbători. Sunt valabile bonurile
fiscale achitate cu cardul, cu bonuri
de masă, precum şi cele eliberate
de casele de schimb valutar sau de
firme neplătitoare de TVA.

Peste 4.245 de persoane au
depus cereri până în prezent,
pentru revendicarea premiilor la
loteria bonurilor fiscale, cele mai
multe fiind din Iaşi, Braşov şi
Galaţi, cu o valoare medie a
câştigului de 236 de lei, termenul
de revendicare fiind de 30 de zile
de la extragere.

La sediile teritoriale ale
administraţiei fiscale au fost depuse
cereri de către 4.245 de persoane
care au avut bonuri câştigătoare la
extragerea loteriei fiscale de luni,
în a doua zi de Paşte, dintre care
709 persoane la Iaşi, 651 la Braşov,
568 la Galaţi, 548 în Bucureşti, 496
- Ploieşti, 490 - Cluj, 413 Timişoara
şi 370 la Craiova. Din păcate, cu
cât premiile sunt mai multe, cu atât
câ;tigurile sunt mai mici.

De la inspectorul Ovidiu Bura
(foto pagina 1) din cadrul
Administrației Județene Fiscale
Satu Mare, am aflat că până joi la
ora 15 au depus cereri de acordare
a câ;tigului peste 100 de sătmăreni.
Unii dintre ace;tia susțin că au
chiar mai multe bonuri fiscale
câ;tigătoare.

Mihai G.

Bonurile fiscale câ;tigătoare mai pot fi aduse la sediul Finanțelor Județene până în 13 mai

Preşedintele Consiliului
Judeţean Satu Mare, Adrian
Ştef se află la Bruxelles unde
are loc întâlnirea delegaţiei
României, în cadrul
Comitetului Regiunilor
(CoR) şi şedinţa de grup
CoR ALDE. Tot în zilele de
16 ;i 17 aprilie se desfă;oară
sesiunea plenară a
Comitetului European al
Regiunilor (CoR).

În cadrul sesiunii plenare din
aprilie a Comitetului European al
Regiunilor (CoR), principala temă
care va face obiectul dezbaterilor
va fi garantarea faptului că toate
orașele și regiunile UE beneficiază
de pe urma Planului de investiții
al UE în valoare de 315 miliarde
EUR, care a fost lansat de Comisia
Europeană în luna noiembrie a
anului trecut, și contribuie
totodată la acest plan. Avizul
privind Fondul european pentru
investiții strategice (FEIS) a fost
adoptat de către membrii
Comitetului la 16 aprilie, cu scopul
de a dezbate potențialul impact
regional al planului. În preziua
dezbaterii a avut loc o conferinţă
la nivel înalt, intitulată Planul de
investiții pentru Europa< un efort

colectiv, în cadrul căruia
președintele CoR, Markku
Markkula, l-a avut ca invitat pe
vicepreşedintele Comisiei
Europene, Jyrki Katainen.

Prin intermediul avizului
elaborat de președintele Regiunii
Picardie din Franța,
Claude  Gewerc (FR−PSE),
regiunile și orașele din UE își vor
prezenta propunerile de
îmbunătățire a Regulamentului

FEIS. Printre principalele obiective
se numără consolidarea capacității
de mobilizare a investitorilor
privaţi de la nivel regional, precum
și garantarea faptului că și
teritoriile mai puțin dezvoltate și
proiectele la scară mică pot profita
de intervenția noului fond.

Utilizarea eficientă a 
resurselor în domeniul 

construcțiilor din Europa

În cadrul eforturilor sale de a
crea o economie mai durabilă,
Comisia Europeană are în vedere
măsuri de îmbunătățire a
consumului energetic în clădiri.
CoR va adopta avizul referitor la
planurile Comisiei, elaborat de
Csaba Borboly (RO-PPE),
președintele Consiliului Județean
Harghita. Dl  Borboly este

preocupat de faptul că „va fi trecut
cu vederea rolul autorităților locale
și regionale, în pofida faptului că
acestea au un rol major în
stimularea utilizării eficiente a
resurselor și în reducerea
impactului asupra mediului”. Pe
lângă preocuparea legată de faptul
că nu se menționează utilizarea
energiei regenerabile, care poate
contribui în mod semnificativ la
durabilitatea unei clădiri, proiectul
de aviz sugerează ca UE să ajute
regiunile mai puțin dezvoltate să
facă față provocărilor legate de
clădirile durabile și să faciliteze
extinderea infrastructurii verzi.

Expirarea sistemului UE
al cotelor de lapte

Întrucât la 31 martie a expirat
sistemul UE al cotelor de lapte,
CoR va discuta despre impactul
producţiei de lactate asupra
regiunilor UE pe baza proiectului
de aviz elaborat de René Souchon
(FR-PSE), președintele Regiunii
Auvergne. Raportorul își exprimă
preocuparea față de consecinţele
îngrijorătoare ale reducerii sau
abandonării producţiei de lapte în
regiunile dezavantajate sau
vulnerabile, în care producţia de
lapte este vitală pentru păstrarea

locurilor de muncă și constituie
un pilon esenţial al economiei
regionale. În recomandările sale,
el solicită ca UE să ia măsuri
urgente pentru a salvgarda venitul
tuturor producătorilor de lactate,
solicitând o creștere imediată a
nivelului plasei de siguranță
pentru aceștia, în așteptarea
introducerii unui alt mecanism.

Pe ordinea de zi se mai află şi
următoarele avize< 

1. Îmbunătățirea punerii în
aplicare a Agendei teritoriale a
Uniunii Europene 2020, Raportor<
Marek Woźniak (președintele
voievodatului Marea Polonie, PL-
PPE)

2. Strategia de extindere și
principalele provocări pentru
perioada 2014-2015, Raportor<
Franz Schausberger (reprezentant
al Landului Salzburg, AT-PPE)

3. Punerea în aplicare a Cărții
albe privind transporturile din
2011, Raportor general< Spyros
Spyridon (membru al Consiliului
local din Poros, EL-PPE)

4. Spre o abordare integrată a
patrimoniului cultural european,
Raportor< Cristina Mazas Pérez-
Oleaga (ministrul economiei,
finanțelor și ocupării forței de
muncă al Regiunii Cantabria, ES-
PPE)

Imagine de la sesiunea plenară a Comitetului European al Regiunilor (CoR)

Preşedintele Consiliului Judeţean, Adrian Ştef, participă 
la ședințele Comitetului European al Regiunilor

Peste 100 de sătmăreni revendică 
premii la Loteria bonurilor fiscale
Cu c]t sunt mai mul\i c];tig[tori, cu at]t premiile vor fi mai mici
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Prezent ca invitat în
studiourile Informaţia TV,
la emisiunea “Audiențe în
direct”, Gabriel Beniamin
Leş - directorul Agenţiei de
Plăţi şi Intervenţie în
Agricultură - APIA Satu
Mare, a prezentat o serie de
aspecte privind noutăţile în
depunerea cererilor
sprijinului financiar pentru
anul 2015. 

A început depunerea
documentaţiilor pentru
subvenţiile în sectorul vegetal şi
în zootehnie pentru anul 2015. 

Din prezentare n-au lipsit
informaţiile privind schemele de
plăţi directe şi ajutoare naţionale
tranzitorii care se aplică în
agricultură în perioada 2015-
2020. Se estimează că în acest an
peste 21.000 de fermieri vor
depune acte pentru obținerea
unor forme de sprijin financiar.

Iată înşiruirea acestora<
Schema de plată unică pe
suprafaţă (SAPS)> Plata
redistributivă> Plata pentru
practici agricole benefice pentru
climă, şi mediu> Plata pentru
tinerii fermieri> Schema de sprijin
cuplat - în domeniul vegetal şi
zootehnic> Schema simplificată
pentru micii fermieri> Ajutoarele
naţionale tranzitorii (ANT) - în
domeniul vegetal şi zootehnic. 

Cine sunt beneficiarii?

Beneficiarii plăţilor sunt
fermierii activi persoane fizice
şi/sau persoane juridice care
desfăşoară o activitate agricolă în
calitate de utilizatori legali ai
suprafeţelor de teren agricol sau
deţinători legali de animale, în
conformitate cu legislaţia în
vigoare.

Arendatorul, locatorul şi/sau
comodantul nu beneficiază de
plăţi pentru terenul/animalele
arendat(e), concesionat(e)
închiriat(e) şi/sau împrumutate
spre folosinţă. 

Plata redistributivă reprezintă
o plată anuală destinată
fermierilor care au dreptul la

plata unică pe suprafaţă şi se
acordă gradual pentru primele 30
de ha ale exploataţiei.

Nu beneficiază de plata
redistributivă fermierii care şi-au
fragmentat exploataţiile după 18
octombrie 2011 doar în scopul de
a beneficia de plată redistributivă
şi nici fermierii ale căror
exploataţii sunt rezultatul
fragmentării respectivei
fragmentări 

Plata pentru practici
agricole benefice pentru
climă şi mediu

Fermierii care au dreptul la
SAPS aplică pe toate hectarele lor
eligibile următoarele practici
agricole benefice pentru climă şi
mediu< diversificarea culturilor>
menţinerea pajiştilor permanente
existente> prezenţa unei zone de
interes ecologic pe suprafaţa
agricolă

Diversificare< Pentru
suprafaţa de teren arabil cuprinsă
între 10-30 ha trebuie realizate 2
culturi din care cultura principală
(preponderentă)  mai mică de
75% din suprafaţa de teren arabil>
Pentru suprafaţa de teren arabil
de peste 30 ha trebuie realizate 3

culturi din care cultura principală
mai mică decât 75% din suprafaţa
de teren arabil şi principalele
două culturi mai mici decât 95%
din suprafaţa de teren arabil. 

Excepţii la diversificarea
culturilor< mai mult de 75% din
suprafaţa agricolă a exploataţiei
este pârloagă/iarbă/combinaţii
dacă suprafaţa arabilă este mai
mică de 30 ha> mai mult de 75%
din suprafaţa agricolă a
exploataţiei este pajişte
permanentă dacă suprafaţa
arabilă nu depăşeşte 30 ha> mai
mult de 50% este teren arabil nou
declarat şi tot terenul arabil este
cu altă cultură faţă de anul
anterior.

Cererile de subvenţie se
depun la centrele locale cărora le
sunt arondate localităţile pe raza
cărora se află suprafeţele de teren,
respectiv exploataţiile de animale.

În urma tratativelor avute cu
reprezentanţii Comisiei
Europene, în anul 2015, spre
deosebire de anii anteriori,
solicitările subvenţiilor se pot face
pe acelaşi formular, până la 15
iunie, fără perceperea de
penalizări, conform
promisiunilor făcute de
comisarul pe agricultură Phil
Hogan. 

Suprafaţa minimă de teren
deţinută de solicitantul subvenţiei
pe suprafaţă este un hectar, iar a
fiecărei parcele eventual 30 de ari.
La pomi fructiferi, arbuşti
fructiferi, pepiniere viticole ş.a.
suprafaţa minimă este de 0,1 ha
ş.a.

Angajații APIA vor luca
și sâmbătă

Directorul APIA a subliniat
la Informația TV că în primele
două zile de la declan;area
campaniei 2015 au fost prelucrate
sub 100 de dosare. Fermierii și
funcționarii se familiarizează cu
noua metodologie. Eventualele
rămâneri în urmă în preluarea
dosarelor vor fi recuperate în
zilele de sâmbătă. Fermierii sunt
rugați să se prezinte la centrele
locale APIA chiar dacă sunt
convocați pentru ziua de
sâmbătă.

Gabriel Le; a subliniat că s-a
încheiat virarea în conturile
oierilor a sumelor cuvenite anului
2014 pentru animalele eligibile.
Diminuarea de la 39 la 29 de lei a
subvenției pe animal este pusă pe
seama cre;terii efectivelor de
ovine ;i caprine la nivel național.

Ioan Anița;

Sergiu Podină ;i Ioan Anița; alături de directorul APIA, Gabriel Le;, la “Audiențe în direct” de la ITV

      Legea nr. 143/2014 pentru
modificarea OG nr. 105/1999
privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate de către
regimurile instaurate în
România cu `ncepere de la 6
septembrie 1940 p]n[ la 6
martie 1945 din motive etnice
a fost adoptată, promulgată ;i
publicată în Monitorul Oficial.
Dar, la scurt timp, guvernul a
prorogat (amânat) aplicarea
legii cu doi ani.
      Asociațiile celor ce se
încadrează în această lege
precum ;i mai mulți deputați au
protestat împotriva prorogării,
motivul principal fiind acela că
mulți dintre cei în cauză sunt
atât de în vârstă încât nu au
;ansa să beneficieze de
majorarea indemnizației. 
      "Persoanele care s-au aflat ̀ n
situa\iile prev[zute la art. 1 alin.
(1) lit. c), d) ;i g) au dreptul la
o indemniza\ie lunar[ de 200
de lei pentru fiecare an de
str[mutare, de munc[ for\at[

sau de evacuare din propria
locuin\[".
      În urmă cu circa două
săptămâni, guvernul a emis
Ordonanța de Urgență (OUG)
prin care se aprobă modificările
la mai multe legi, inclusiv la cea
cu numărul 143/2014.
      În actul normativ emis de
guvern în 3 aprilie se spune<
"Termenul prevăzut la art. II din
Legea nr. 143/2014 pentru
modificarea OUG nr. 105/1999
privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate de către
regimurile instaurate în
România cu începere de la 6
septembrie 1940 până la 6
martie 1945 din motive etnice
(...) se prorogă până la data de
1 iulie 2015".
      Prin urmare, cei ce se
încadreaz[ în pevederile acestei
legi î;i vor primi drepturile
majorate, adic[ 200 de lei/lună
în plus, începând cu 1 iulie 2015
;i nu 1 ianuarie 2017.

G. M.  

Persoanele persecutate 
vor primi indemnizațiile 
majorate din 1 iulie

TOTAL DENT
CABINET 
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medic stomatolog

_____________________________
Dr. POPOIU OANA, 

medic specialist 
chirurgie dentoalveolar[,

implantologie 
tel. 0769.214.531

_____________________________
COLABORATOR< 

Dr. MORARU RALUCA, 
medic specialist ortodont

~n Centrul Nou, Bl. C 27 Ap. 1,
strada Mircea cel B[trân, 
col\ cu Samuel Micu Klein, 

Program[ri la nr. tel. 0771.049.416

      În dimineaţa zilei de
miercuri, ISU „Someș” Satu
Mare a fost anunţat despre
izbucnirea unui incendiu, în
localitatea Certeze, unde ardeau
aproximativ 100 hectare de
vegetaţie uscată. Fiind incendiu
de amploare, pompierilor din
cadrul Staţiei de Pompieri
Negreşti Oaş, le-au venit în
sprijin voluntarii de la SVSU
Certeze şi un număr de 25 de
cetăţeni, proprietari ai
terenurilor afectate.
      Apoi, în seara aceleiaşi zile,
alte două incendii mistuiau
acoperişurile caselor a două
proprietăţi din Tăşnad şi Pişcolt.
Astfel că forţele de intervenţie
din cadrul Secţiei de Pompieri
Carei au acţionat în jurul orei
20.37 în localitatea Tăşnad,
unde ardea coşul de fum al unei
case de locuit, cu pericol de
propagare a incendiului la
întreaga locuinţă.
După doar o oră de la anunţarea
incendiului de la Tăşnad, tot

pompierii din Carei au
intervenit la Pişcolt, unde în
colaborare cu SVSU Pişcolt, a
fost limitat şi lichidat incendiul
unui acoperiş de casă,
confecţionat din trestie. Aici a
ars acoperişul casei de locuit pe
o suprafaţă aproximativă de 20
mp. Pompierii au localizat şi
lichidat incendiile cu
operativitate, împiedicând
propagarea acestora şi reuşind,
astfel, să salveze bunuri de o
valoare considerabilă.
      Cercetările efectuate la faţa
locului au indicat faptul că,
evenimentele au fost, cel mai
probabil, rezultatul provocării
focului deschis în spaţii
deschise, în cazul incendiului
de mirişte de la Certeze, iar în
ceea ce privesc incendiile de
case, la Tăşnad, coş de fum
necurăţat de funingine, iar la
Pişcolt, coş de fum amplasat
necorespunzător faţă de
materialele combustibile.

Vlad Munteanu

ANUNȚ
Consiliul Județean Satu Mare, cu sediul în Piața

25 Octombrie, nr. 1, municipiul Satu Mare, județul
Satu Mare anunță publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectele< "Modernizare DJ 108 G Supuru de Sus
(DN 19) – Sechereșa – DJ 109 N km 0+00+4+910",
"Modernizarea drumului județean DJ 108 L Tășnad
– Craidorolț - Mădăras", "Modernizarea drumului
județean DJ 108 M Tășnad – Carei – Granița cu
Ungaria", "Modernizarea drumului județean DJ 193
A Satu Mare – Amați – Rușeni – Tătărești – Necopoi
– Homorodu de Jos – Homorodu de Mijloc,
Homorodu de Sus – Solduba – Hodișa – Socond –
Rătești". 

Informațiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Satu Mare, municipiul Satu
Mare, Str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/B, județul Satu
Mare și la sediul titularului, în zilele de luni-joi între
8-16,30 și vineri între orele 8-14. 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare. 

Biroul de presă

CONSILIUL
JUDE|EAN

SATU MARE

      Miercuri, 15 aprilie, pe raza
jude\ului Satu Mare au fost
`nregistrate dou[ accidente de
circula\ie. De asemenea, poli\i;tii
s[tm[reni au sanc\ionat
contraven\ional 246 participan\i
la trafic. Valoarea total[ a
amenzilor aplicate este de 20.125
lei.  
      Un accident grav de circula\ie
a fost ̀ nregistrat miercuri, pe raza
localit[\ii Turulung. G. Nicolae
(62 ani) din Halmeu, pensionar,
`n timp ce conducea autoturismul
marca VW Passat, a adormit la
volan ;i a pierdut controlul
volanului intr]nd `n ;an\ul din
partea st]ng[ a direc\iei de mers.
~n urma impactului a rezultat
r[nirea grav[ a conduc[torului

auto. Pentru stabilirea eventualei
alcoolemii, conduc[torului auto
i-au fost recoltate probe biologice. 
      ~n aceea;i zi, un t]n[r din
C[line;ti Oa; s-a r[sturnat cu
motocicleta ̀ n ;an\. N. Lucian (19
ani) conduc]nd motocicleta
marca Piaggio, proprietate
personal[, pe DJ 109 L, `n
C[line;ti Oa;, s-a dezechilibrat ;i
s-a r[sturnat `n ;an\ul din partea
dreapt[ a direc\iei de mers. ~n
urma impactului, t]n[rul a fost
r[nit u;or. :i lui i-au fost recoltate
probe biologice `n vederea
stabilirii eventualei alcoolemii. ~n
plus este cercetat penal pentru
conducere f[r[ permis.

Stela C[dar 

Accidente grave de circulație 
la Turulung ;i Căline;ti

Azi de la ora 18,30 invitat 
la emisiunea “Audiențe în direct” 

de la ITV este Silviu Zetea, 
primarul comunei Medie;u Aurit

Incendiu pe 100 de hectare 
la Certeze

Peste 21.000 de fermieri sătmăreni 
pot cere subvenții europene
Directorul APIA, Gabriel Leș, a vorbit la Informația TV despre formele de sprijin 
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Guvernul vrea să
legifereze bacşişul, care va fi
evidenţiat pe un bon fiscal
separat, firma urmând să
aleagă dacă sumele
suplimentare vor fi
contabilizate ca profit sau vor
fi distribuite salariaţilor, iar
impozitul aplicat va fi de 16%
pe profitul firmei sau pe
câştigul angajatului, după
caz.

Prin bacşiş se înţelege orice
sumă de bani oferită în mod
voluntar de client, în plus faţă de
contravaloarea bunurilor livrate sau
a serviciilor prestate de către
operatorii economici, precum şi
restul dat de vânzător clientului şi
nepreluat de acesta în mod
voluntar. Bacşişul nu poate fi
asimilat unei livrări de bunuri sau
unei prestări de servicii, se arată
într-un proiect de ordonanţă de
urgenţă a Guvernului.

Firmele stabilesc unde 
se înregistreaz[ bac;i;ul

Este interzis firmelor să
condiţioneze, sub orice formă,
livrarea de bunuri sau prestarea de
servicii de acordarea bacşişului.
Sumele încasate suplimentar,
înregistrate fiscal şi contabil, se
evidenţiază pe un bon fiscal
distinct.

Firmele stabilesc, printr-un
regulament de ordine interioară,
dacă veniturile provenite din
încasarea bacşişului rămân la
dispoziţia lor sau constituie o sursă
de alte venituri care se distribuie
salariaţilor.

Impozitarea propusă vizează
taxarea bacşişului ca profit al
operatorului economic în cazul în
care acesta nu se distribuie
salariaţilor, respectiv cu 16% pe
profit sau 3% pe venit în cazul
microîntreprinderilor, bacşişul
nefiind cuprins în sfera TVA.

Dacă se decide repartizarea
către salariaţi, se impozitează
veniturile angajatului din alte surse

cu 16%, prin reţinere la sursă, iar
sumele suplimentare nu sunt
cuprinse în baza de impozitare a
contribuţiilor sociale şi a
contribuţiilor sociale de sănătate.

La ora începerii programului
de lucru, banii personali deţinuţi
de angajaţii firmei care îşi
desfăşoară activitatea în unitatea
de vânzare a bunurilor sau de
prestare a serviciilor, sunt
înregistraţi într-un registru de bani
personali, special întocmit în acest
sens. Orice sumă de bani
înregistrată în plus faţă de suma
înregistrată la ora începerii
programului de lucru nu reprezintă
sumă justificată prin registrul de
bani personali. Modelul, conţinutul
registrului de bani personali
precum şi procedura de înregistrare
a acestuia la organul fiscal, se
aprobă prin ordin al ministrului
Finanţelor Publice până vineri, 17
aprilie 2015.

La solicitarea organelor de
control, atunci când se află în
incinta unităţii de vânzare a
bunurilor sau de prestare a

serviciilor în care îşi desfăşoară
activitatea şi în timpul programului
de lucru, angajaţii operatorului
economic sunt obligaţi să prezinte
sumele de bani aflate asupra lor.

Dacă diferenţa constatată de
inspectorii fiscali este de până 1%
inclusiv, dar nu mai mult de 100 lei
inclusiv, din valoarea înregistrată
în casa de marcat până la ora
controlului, fapta se sancţionează
cu avertisment.

Pentru diferenţe peste 1%, dar
până în 100 lei, se aplică amendă
de la 2.000 lei la 5.000 lei. În cazul
unei diferenţe între 100 lei şi 1.000
lei inclusiv, dar mai mică de 1% din
valoarea înregistrată în casa de
marcat, amenda este cuprinsă între
10.000 lei şi 15.000 lei, iar dacă este
peste 1% amenda urcă la 20.000 lei
şi se suspendă pentru 30 de zile
activitatea operatorului economic
pentru unitatea de vânzare la care
s-a constatat contravenţia,
începând cu cea de-a doua abatere
constatată într-un interval de doi
ani.

Dacă diferenţa este mai mare

de 1.000 lei, dar sub 1% inclusiv,
amenda este între 20.000 lei şi
25.000 lei, iar dacă depăşeşte 1%
sancţiunea ajunge la 30.000 lei, cu
suspendarea pentru 30 de zile a
activităţii, de la a doua abatere într-
un interval de 2 ani.
" Diferenţierea sancţiunilor în
cadrul celor trei paliere valorice în
sumă fixă, respectiv sub 100 lei,
între 100 lei şi 1.000 lei, respectiv
peste 1.000 lei, s-a realizat în funcţie
de ponderea valorică a diferenţelor
neînregistrate fiscal, faţă de
valoarea totală înregistrată fiscal
până la ora controlului", se
precizează în nota de fundamentare
a proiectului.

Guvernul estimează că va
colecta la bugetul de stat, în urma
fiscalizării bacşişului, 154 milioane
lei în acest an, 300 milioane lei anul
viitor, 319 milioane lei în 2017 şi
338 milioane lei în 2018, respectiv
1,11 miliarde lei în circa trei ani şi
jumătate.

Mihai G.

Este interzis firmelor să condiţioneze, sub orice formă, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii
de acordarea bacşişului

Curtea de Justiţie a Uniunii
Europene (CJUE) a hotărât că
statul român nu îi poate scuti de
plata taxei auto pe cei care au
plătit o taxă similară în vigoare
anterior şi care a fost declarată
incompatibilă cu dreptul UE.

Curtea de la Luxemburg a luat
această hotărâre marţi, după ce i
s-a cerut o decizie preliminară de
către Curtea de Apel Braşov, în
cauza Mihai Manea împotriva
Prefecturii Braşov - Serviciul
public comunitar regim de
permise de conducere şi
înmatriculare a vehiculelor.

La începutul anului 2013,
Manea a solicitat înmatricularea
în România a unui autovehicul
rulat pe care l‑a achiziţionat din
Spania, unde maşina fusese
înmatriculată ca nouă în 2005. 
Autoritatea română competentă
a condiţionat înmatricularea de
plata taxei auto prevăzute de
Legea nr. 9/2012.

Întrucât a considerat că Legea
nr. 9/2012 este incompatibilă cu
articolul 110 din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene
(TFUE), Manea a sesizat
Tribunalul Braşov, pentru ca
acesta să oblige autoritatea
menţionată să înmatriculeze
maşina fără a cere plata taxei auto.

Prin hotărârea din 24
septembrie 2013, Tribunalul

Braşov a respins această acţiune.
Împotriva hotărârii, reclamantul
a formulat recurs la Curtea de
Apel Braşov.

"Deşi precizează că, potrivit
propriei jurisprudenţe, Legea nr.
9/2012 este compatibilă cu
articolul 110 TFUE, Curtea de
Apel Braşov arată că o altă curte
de apel din România a pronunţat
o hotărâre în sens contrar şi că,
în consecinţă, se impune o decizie
preliminară a Curţii (CJUE, n.r.)
pentru a se asigura aplicarea
uniformă a dreptului Uniunii", se
arată în decizia CJUE.

Articolul 110 TFUE prevede
că "niciun stat membru nu aplică,
direct sau indirect, produselor
altor state membre impozite
interne de orice natură mai mari
decât cele care se aplică, direct
sau indirect, produselor naţionale
similare. De asemenea, niciun stat
membru nu aplică produselor
altor state membre impozite
interne de natură să protejeze
indirect alte sectoare de
producţie".

Astfel, potrivit deciziei CJUE,
scutirea de o nouă taxă a
autovehiculelor rulate care au fost
supuse taxei declarate
incompatibilă cu dreptul Uniunii
nu poate înlocui restituirea cu
dobândă a acestei taxe.

G. M.

Eşti femeie? Dorești să muncești, dar nu îți găsești loc de muncă? Vrei să te califici și să obții astfel șansa
de a te angaja mai ușor?

Asociaţia Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare îţi pune acum la dispoziţie un 
CURS GRATUIT DE AGENT DE CURĂȚENIE,  care va începe pe 27 aprilie, în SATU MARE.

Certificatul de absolvire obţinut este recunoscut de către ţările membre ale Uniunii Europene.
Asigurăm în plus decontarea costurilor de navetă (abonament lunar) 

şi îţi oferim o masă caldă de prânz în zilele de curs.
Dacă doreşti să te califici şi să obţii certificat acreditat, sau ai nevoie de mai multe informații în legătură cu

acest curs, contactează-ne la numărul de telefon 0786250373,  în zilele lucrătoare între orele 8-16, sau
scrie-ne pe adresa de email posdrucaritassm@gmail.com.

Tot mai mulţi români care
doresc să lucreze în străinătate
renunţă la locuri de muncă în
Uniunea Europeană şi încearcă
să îşi găsească norocul în Statele
Unite ale Americii.

În anul fiscal 2014 au fost
acceptate 90% din solicitările de
viză temporare, au fost acordate
peste 1.000 de vize de lucru, 200
de vize de logodnă, 400 de vize
de studii şi aproximativ 1.000 de

vize de imigrare. În 2014 au fost
3 adopţii internaţionale.

Prin loteria vizelor au fost
emise 400 de vize în 2014.

Bogdan Mihalca

Banca Națională a României
lansează, joi, în circuitul
numismatic, o monedă din
argint dedicată aniversării a 135
de ani de la înființarea Băncii
Naționale a României, potrivit
unui comunicat al instituției.

Monedele au valoare
nominală de 10 lei, sunt din
argint cu titlul 999?, forma
rotundă, diametrul de 37
milimetri, greutatea de 31,103
grame, calitate proof și cantul
zimțat. Monedele din argint,
ambalate în capsule de metacrilat
transparent, vor fi însoțite de
broșuri de prezentare a emisiunii
numismatice, redactate în
limbile româna, engleză și
franceză. Broșurile includ
certificatul de autenticitate, pe
care se găsesc semnăturile
guvernatorului Băncii Naționale
a României și casierului central,
se precizează în comunicatul
BNR.

Prețul de vânzare, exclusiv
TVA, pentru moneda din argint,
inclusiv broșura de prezentare,
este de 340 lei/bucată.

A. M.

În 2014 peste 90% din cererile de viză pentru 
SUA au fost acceptate

BNR pune în 
circulație o 
monedă de argint 

Guvernul legiferează bacşişul, 
impozitat ca venit 
Acesta poate fi taxat cu 16% ca impozit pe profit sau cu 3% - impozit pe venit

Statul nu scute;te de taxa auto 
pe cei ce au plătit una ilegal 

Bowlyng Equipments SRL-D
produce ;i comercializeaz[<
- echipamente - uniforme de serviciu, 

lucru, ;coal[
- costume hobby

Comenzi ;i alte informa\ii la 0261760283,
0722578831 sau office@bowlig.ro

Angaj[m confec\ioneri 
cu experien\[ f[r[ discriminare 

de sex sau v]rst[.

SC IMPREST SRL                SC SECULAR DEPOZIT SRL

Vă oferă servicii profesionale arhivistice<

➢ Prelucrare fond arhivistic
➢ Legătorie dosare
➢ Depozitare arhivă
➢ Eliberare adeverinţe

Contact< www.imprestsm.ro , office@imprestsm.ro
scseculardepozitsrl@yahoo.com
tel. 0740096051, 0744702900, 0744116145 



:oseaua de ocolire pentru 
tiruri de la ie;irea din 
ora; spre Lazuri ̀ ncepe s[ 
se deterioreze

      ~n cursul zilei de miercuri am
fost contacta\i la redac\ie de un
cititor al ziarului nostru din
localitatea Noroieni care dorea
s[ fac[ urm[toarea sesizare< 
      "Noi, cei care locuim `n
comuna Lazuri, ̀ n oricare dintre
satele acestei comune, ;tim prea
bine c[ un an ne-am distrus
ma;inile pe a;a-zisa centur[
pentru tiruri. A fost `n cele din
urm[ f[cut[, s-a reparat drumul
;i de c]teva luni circul[m bine. 
      Vreau `n schimb s[ atrag
aten\ia autorit[\ilor responsabile
de aceast[ por\iune de drum,
Prim[ria Satu Mare, Consiliul
Jude\ean, c[ acest carosabil d[
semne c[ `ncepe s[ se
deterioreze. Au ap[rut cr[p[turi
mari ;i denivel[ri `n asfalt chiar
la ie;irea de pe strada Bari\iu
c[tre Lazuri pe partea st]ng[.
Av]nd `n vedere traficul intens
;i greu de pe aceast[ por\iune de
drum, `ntr-un timp foarte scurt,
`n caz c[ nu se iau m[suri,
ajungem unde am fost, adic[ la
gropi. A;tept[m interven\ia
institu\iilor abilitate".

A consemnat eodora V.

Unde se pot `ndep[rta
firele de la r[ni?

      Un cititor care s-a accidentat
la m]n[ ;i a c[rui ran[
dezinfectat[ ;i suturat[ ̀ n cadrul
Unit[\ii de Primiri Urgen\e a
Spitalului Jude\ean Satu Mare ne
`ntreab[ c[rui serviciu trebuie s[
i se adreseze pentru ̀ ndep[rtarea
firelor. Din datele ob\inute, afl[m
c[ acest lucru poate fi realizat
dup[ 7-10 zile de la coaserea
r[nii, `n cadrul cabinetului
medicului de familie, pe baz[ de
programare sau ̀ n ambulatoriul
de specialitate, tot cu
programare, dar ;i bilet de
trimitre de la medicul de familie.
Pacien\ii care doresc s[ fie v[zu\i
de un anumit medic chirurg se
pot programa la Ambulatoriul
de Specialitate de pe str.
Gheorghe Laz[r (fosta
Policlinic[ Veche), `ns[ trebuie
s[ \in[ cont de faptul c[ ̀ n fiecare
zi, nu pot fi f[cute mai mult de 8
program[ri.

:t. C.
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     Familiile mono-
parentale ;i cele
complementare din
municipiul Satu Mare au
posibilitatea, `n condi\iile
`n care se `ncadreaz[ `n
criteriile impuse de
legisla\ia `n vigoare, s[
ob\in[ lunar o anumit[
sum[ ca aloca\ie pentru
sus\inerea familiei.

      Care sunt criteriile de
`ncadrare ;i cuantumurile
aloca\iei pentru sus\inerea
familiei am aflat de la Adrian
Balaj - ;ef Birou Presta\ii Sociale
`n cadrul Serviciului Public de
Asisten\[ Social[ Satu Mare. 

Evolu\ia num[rului 
de dosare `n perioada
2009-2014

      Recent, la prezentarea
raportului de activitate al SPAS
pe anul trecut, reprezentan\ii
institu\iei au f[cut referire ;i la
num[rul de dosare privind
aloca\ia pentru sus\inerea
familiei, num[r a c[rui tendin\[
este de sc[dere de la un an la altul.
Dac[ `n anul 2009 `n municipiu
erau 897 de beneficiari ai acestei
forme de ajutor social, `n 2010
erau 999, iar `n 2011 num[rul
beneficiarilor a sc[zut la 230. Un
an mai t]rziu, `n 2012, la Satu
Mare erau 143 de beneficiari, `n
2013 s-a ajuns la 130 de
beneficiari, iar anul trecut la final
erau `n plat[ 124 de dosare.
Sc[derea num[rului
beneficiarilor se datoreaz[
modific[rilor legislative.

Condi\iile impuse de lege ̀ n 2011
au condus la aceast[ sc[dere ;i
\ine familiile `nc[ departe de
aceast[ surs[ financiar[ acordat[
sub form[ de ajutor. ~n 2014 au
fost administrate 183 de dosare
privind aloca\ia pentru sus\inerea
familiei, din care la final de
decembrie erau ̀ n plat[ 124. Anul
trecut, angaja\ii SPAS au f[cut 356
de anchete sociale pentru a
verifica dac[ solicitan\ii de
aloca\ie pentru sus\inerea familiei
`ndeplinesc condi\iile de acordare
a acestei forme de sprijin.
Actualizarea dosarelor se face din
trei `n trei luni ;i ori de c]te ori e
nevoie dac[ se schimb[ ceva `n
componen\a familiei,  `n
veniturile pe care aceasta le
ob\ine. 

Cuantumurile aloca\iei
pentru sus\inerea
familiei

      V[ prezent[m ̀ n r]ndurile de
mai jos plafoanele ;i
cuantumurile aloca\iei pentru
sus\inerea familiei. La un nivel
lunar al venitului net pe membru
de familie de la 0 la 200 de lei,
familia complementar[ cu un
copil prime;te 82 de lei, cea cu
doi copii 164 de lei, cea cu trei
copii 246 lei, iar cea cu patru sau
mai mul\i copii 328 lei lunar.
Familiile monoparentale care au
acela;i venit primesc 107 lei `n
cazul celor cu un copil, 214 lei `n
cazul celor cu doi copii, 321 lei ̀ n

cazul celor cu trei copii, respectiv
428 lei ̀ n cazul celor cu patru sau
mai mul\i copii. 
      La un nivel lunar al venitului
net pe membru de familie de la
201 lei la 530 lei,  familia
complementar[ cu un copil
prime;te 75 lei, cea cu doi copii
150 lei, cea cu trei copii 225 lei,
iar cea cu patru sau mai mul\i
copii 300 lei.  Familiile
monoparentale care au acela;i
venit primesc 102 lei `n cazul
celor cu un copil, 204 lei `n cazul
celor cu doi copii, 306 lei ̀ n cazul
celor cu trei copii ;i 408 lei `n
cazul celor cu patru sau mai mul\i
copii. 

Acte necesare la dosar

      ~n ceea ce prive;te actele
necesare la dosar acestea sunt
cererea tip, declara\ia pe proprie
r[spundere, carte de identitate,
certificate de na;tere ale
membrilor familiei, acte de stare
civil[, adeverin\[ de la ;coal[,
adeverin\[ de salariu sau de la
Finan\e pentru cei care nu au
venituri ;i alte acte doveditoare
privind veniturile realizate,
componen\a familiei etc.
Persoanele care au `n proprietate
mai mult de un imobil, ma;ina
cu vechime sub 10 ani, 1000 metri
p[tra\i de teren în zona urbană ;i
2.000 mp în cea rurală nu se
încadrează pentru a beneficia de
aloca\ia de sus\inere a familiei.
      Dosarele pentru solicitarea
acestei forme de sprijin se depun
`n perioada 1 - 20 a fiec[rei luni
`n zilele de mar\i ;i joi de la 9 la
12 la sediul Serviciului Public de
Asisten\[ Social[ din Satu Mare,
strada Ili;e;ti nr. 4.

I. Vladimirescu

      Conform datelor publicate de
Reprezentan\a Comisiei
Europene `n Rom]nia, \ara
noastr[ se claseaz[ printre statele
membre UE cu cea mai mare rată
a accidentelor rutiere fatale în
anul 2014. S-au `nregistrat 91 de
decese la fiecare milion de
locuitori, aproape dublu fa\ă de
media europeană care este de 51
de decese la 1 milion locuitori. 
~n ultimii patru ani, Rom]nia a

reu;it totu;i s[ reduc[ num[rul
deceselor din accidente rutiere cu
24%.
      "Comparativ cu anul 2013,
reducerea numărului de accidente
rutiere mortale a continuat, de;i
într-un ritm mult mai scăzut, de
doar 2%, apropiat de media UE
care este de un procent. România,
alături de Letonia, înregistrează
;i cel mai ridicat procent al
deceselor în rândul pietonilor din

numărul total de victime al
accidentelor rutiere, 39% fa\ă de
media UE de 22%. În ceea ce îi
privește pe cicli;ti, procentul
deceselor înregistrate în România
este aproape de media europeană
(9% la noi fa\[ de media UE de
8%. ~n tot acest timp, în cazul
motocicli;tilor indicatorul este
mult sub această medie (3% vs.
15%)", se arat[ `n comunicatul
Comisiei Europene.

      ~n toate statele europene, `n
total anul trecut s-au `nregistrat
25.700 accidente rutiere mortale.
Din totalul victimelor, 22% erau
pietoni, 8% cicli;ti,  15%
motocicli;ti, 3% conducători de
motorete, restul de 52% fiind
reprezentat de ;oferi sau pasageri
ai autoturismelor. Practic, aproape
70 de europeni mor pe drumurile
noastre în fiecare zi.

Ioana V.

BERBEC. Deplasările pe care trebuie să
le faci astăzi îți consumă mulți bani. Fie
că trebuie să ajungi la o destinație
îndepărtată și transportul costă mult, fie
că la destinație vei avea cheltuieli, dar nu
îți pare deloc rău, căci sunt pentru binele
tău.

TAUR. Atmosfera de cuplu este foarte
plăcută, animată, vă ajutați unul pe altul
ca într-un tandem bine închegat. Când
unul cade celălalt îl ridică, dacă unul este
trist celălalt îl înveselește, ca atare, vă
înțelegereți perfect, iar asta te mângâie la
suflet. 

GEMENI. Ești timid când e vorba de
sentimente, pentru că ți-e teamă că o astfel
de destăinuire ar putea scoate la iveală
slăbiciunile tale, pe care nu vrei nicicum
să le recunoști. A accepta că ai și tu dorințe
secrete nu va dovedi că ești prea sensibil.

RAC. Ești fericit pentru că simți un
progres palpabil în afacerile tale. Au
început să mai intre și banii, exact când
aveai cea mai mare nevoie de ei. Te simți
din ce în ce mai bine, mai echilibrat,
deoarece, în sfârșit, îți poți regăsi
echilibrul financiar.

LEU. Oferi sfaturi cu drag oricui, pentru
că îți place să împărtășești din experiența
ta celor care au nevoie de o sugestie. Tu
nu faci acest lucru nici cu suprema\ie,
nici cu fățărnicie, pentru că tu îți ajuți
colegii și amicii oricând, cu multă plăcere.

FECIOARĂ. Dragostea trebuie
exprimată în cuvinte,  foarte clar, pentru
a nu lăsa loc interpretărilor. Dacă simți
ceva special pentru o anumită persoană,
găsește-ți un mod de a-i spune cât îți este
de importantă și că sentimentele tale sunt
curate. 

BALANȚĂ. E o zi plină de obstacole, dar
tu ai un spirit optimist și nu te împiedici
de fleacuri. Îți menții tonusul pozitiv
indiferent ce se întâmplă și datorită
atitudinii tale, toate merg mult mai ușor,
iar colegii te admiră, pentru că ție totul
îți reușește.

SCORPION. Muncești cu mult spor și cu
sentimentul că faci ceea ce trebuie. Nu te
abați de la reguli, urmezi exact căile ce se
impun și chiar dacă nu ai libertate de
mișcare, dar accepți faptul că uneori
trebuie să te supui pentru a-ți atinge
scopul.

SĂGETĂTOR. Energia și entuziasmul cu
care începi ziua pălește când dai piept cu
prima piedică. Las-o baltă, nu fii supărat
gândește-te puțin la altceva, iar soluția la
problema ce s-a ivit apare de la sine, de
unde nici nu te-ai fi așteptat vreodată.

CAPRICORN. Atingerea unui scop, pe
care ți-l propui acum, impune o
schimbare în viața ta. Ori trebuie să te
muți în altă parte, ori va fi nevoie de o
modificare de mentalitate, ceea ce nu
creează probleme, dar tu te simți bine și
așa cum ești acum.

VĂRSĂTOR. Nu te prea înțelegi cu colegii
care sunt diferiți de tine. Tu ești mai
energic, dornic de acțiune, de mișcare și
de distracție, pe când cei din anturajul
tău preferă liniștea și odihna, ei sunt prea
comozi să facă ceva, dacă nu e obligatoriu. 

PEȘTI. Întâlnești o persoană care are un
efect tonifiant asupra ta, de unde se vede
că te-ai plictisit de aceleași figuri arhi-
cunoscute. Chiar ți-ai dorit deja să cunoști
o persoană nouă cu care ai putea să
dezbați și altceva decât neajunsurile
cotidiene.

HOROSCOP
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Ministrul S[n[t[\ii,
Nicolae B[nicioiu anun\[ c[
ministerul pe care `l
conduce lucreaz[ la o lege a
vaccin[rii av]nd ca model
legisla\ia din mai multe \[ri
europene. 

Demersul a fost f[cut ̀ n urma
constat[rii sc[derii drastice a
interesului pe care `l manifest[
p[rin\ii pentru vaccinarea
copiilor ;i a riscului declan;[rii
unor epidemii. Conform datelor
prezentate de ministrul S[n[t[\ii,
Rom]nia se apropie de pragul de
vaccinare de 80%, sub nivelul
recomandat de Organiza\ia
Mondial[ a S[n[t[\ii, care este de
95 la sut[, pentru boli precum
dierie, tetanos, rujeol[, rubeol[,
oreion ;i hepatit[ B, `n principal
din cauza refuzului vaccin[rii,
informeaz[ Mediafax.

30% din copii,
incomplet vaccinați 
în raport cu vârsta

Ministrul S[n[t[\ii a precizat
c[, pentru elaborarea acestei legi,
speciali;tii se vor inspira din
legisla\ia `n vigoare din Fran\a,
Germania ;i Polonia ;i totodat[,
c[ va fi conceput[ strict pe
informarea p[rin\ilor ;i
con;tientizarea necesit[\ii
vaccin[rii.

"Preciz[m c[, `n proiectul
Ministerului S[n[t[\ii nu se vor
impune sanc\iuni cu `nchisoarea
pentru p[rin\ii care refuz[
vaccinarea copiilor", se arat[ ̀ ntr-
un comunicat al MS.

Conform datelor Centrului
Na\ional de Supravegherea ;i
Controlul Bolilor Transmisibile
(CNSCBT) din 2014, rata medie
de acoperire vaccinal[ este de 69,4
la sut[ pentru vaccinul DTP4
(patru doze de vaccin `mpotriva
dieriei, tetanosului ;i pertusis),
pentru vaccinul contra rubeolei,
rujeolei ;i oreionului este de 75,4
la sut[, iar pentru hepatita B este
de 91,3 la sut[.

Acelea;i date arat[ c[ 30,3 la
sut[ dintre ace;ti copii au fost
depista\i,  `n 2014, ca fiind
incomplet vaccina\i `n raport cu
v]rsta, `n cre;tere fa\[ de anul
precedent, c]nd procentul era de
26 la sut[. Principalul motiv al
vaccin[rii necorespunz[toare `n
raport cu v]rsta `l constituie
neprezentarea continu[.
Contraindica\iile medicale ocup[
al doilea loc `n clasamentul
motivelor vaccin[rii
necorespunz[toare v]rstei,
urmate de disfunc\ionalit[\i `n
furnizarea vaccinului, `n cre;tere
marcant[ fa\[ de anul precedent.

Organiza\ia Mondial[ a
S[n[t[\ii recomand[ efectuarea
obligatorie a ;apte vaccinuri,
pentru dierie, pertusis, tetanos,
rujeol[, rubeol[, oreion ;i
poliomielit[, atr[g]nd aten\ia c[
sc[derea imuniz[rii cre;te riscul

apari\iei de epidemii.

~n 2014 s-au f[cut
23.798 de imuniz[ri 
`n jude\ul Satu Mare

Conform datelor Direc\iei de
S[n[tate Public[ Satu Mare, `n
anul 2014 au fost realizate mai
multe ac\iuni de imunizare
conform Calendarului Na\ional
de Vaccinare. "~n cursul anului
2014 s-au efectuat vaccin[ri
pentru prevenirea bolilor
infec\ioase care beneficiaz[ de
produse imunologice(vaccinuri).
Acestea se administreaz[ la grupa
de v]rst[ 0-3 ani ;i `n campaniile
de vaccinare ;colar[ (clasa II,
clasa 0, clasa I, clasa a VIII-a)",
precizeaz[ oficialii Direc\iei de
S[n[tate Public[ Satu Mare. 

Astfel, 2805 de copii au fost

imuniza\i pentru prevenirea
tuberculozei, al\i 2.248 copii au
primit vaccin ̀ mpotriva hepatitei
acute virale B ;i pentru 7.138 de
copii s-a f[cut profilaxie pentru
dierie-tetanos-tuse convulsiv[-
infec\ie respiratorie - hepatit[
acut[ viral[ B. Totodat[, 4.441 de
copii au primit vaccinul pentru
prevenirea dieriei-tetanosului -
tusei convulsive ;i infec\iei
respiratorii, la al\i 2.970 le-a fost
administrat vaccinul ROR `n
profilaxia rujeolei-pojarului-
oreionulu/parotiditei epidemice
- rubeolei. Al\i 4.196 de copii de
clasa 0 ;i clasa a II-a au fost
imuniza\i cu VPI `n profilaxia
poliomielitei.

Oficialii DSP subliniaz[ c[ pe
teritoriul jude\ului Satu Mare nu
s-au `nregistrat reac\ii
postvaccinare indezirabile.

A consemnat Mihaela Gh.

Organiza\ia Mondial[ a S[n[t[\ii recomand[ efectuarea obligatorie a ;apte vaccinuri, pentru dierie,
pertusis, tetanos, rujeol[, rubeol[, oreion ;i poliomielit[

Federa\ia Sanitas are la
dispozi\ie ;apte zile pentru a
r[spunde propunerii ̀ naintate de
ministrul Muncii, Rovana Plumb,
de a scoate s[n[tatea ;i asisten\a
social[ din Legea 284/2010
privind salarizarea unitar[ a
personalului pl[tit din fonduri
publice. Ministrul Muncii a
propus elaborarea unei legi
separate privind salarizarea
angaja\ilor din aceste domenii.

Urmeaz[ ca liderii Sanitas s[
analizeze aceast[ propunere.
Dac[ sindicali;tii `;i vor da
acordul, ar urma s[ fie elaborat[
o lege separat[ care s[ stabileasc[
salarizarea angaja\ilor din
domeniile s[n[tate ;i asisten\[
social[.

La `nt]lnirea de miercuri au
participat ministrul Muncii,
Familiei, Protec\iei Sociale ;i
Persoanelor V]rstnice, Rovana
Plumb, ministrul S[n[t[\ii,
Nicolae B[nicioiu, ministrul
Finan\elor Publice, Eugen

Teodorovici ;i ministrul delegat
pentru Dialog Social, Liviu Pop.
~nt]lnirea de miercuri a fost
stabilit[ de c[tre sindicali;tii
Federa\iei Sanitas la 7 aprilie,
atunci c]nd au pichetat la sediile
celor trei ministere pentru
cre;terea veniturilor tuturor
angaja\ilor din s[n[tate ;i din
asisten\[ social[. 

Sindicali;tii Sanitas au mai
cerut punerea `n aplicare a
legisla\iei de salarizare specific[
sistemului sanitar ;i de asisten\[
social[, elaborarea unui nou
regulament de sporuri, asigurarea
unei finan\[ri adecvate a
unit[\ilor sanitare de stat,
reglementarea func\ion[rii re\elei
de medicin[ ;colar[, respectarea
normativelor de personal ;i
rezolvarea situa\iei contractului
colectiv de munc[ pentru sectorul
"S[n[tate. Activit[\i sanitar-
veterinare" de c[tre Consiliul
Na\ional Tripartit.

A consemnat :tefania Cri;an

Ministrul Muncii propune o 
salarizare separat[ pentru 
s[n[tate ;i asisten\a social[

După sărbătorile pascale,
urmează o minivacanţă pentru
angajaţi de 1 Mai. În acest an,
Ziua Internaţională a
Muncii,  sărbătorită, de obicei,
printr-un mini-concediu la mare
sau la munte, pică într-o zi de
vineri, astfel că nebugetarii se vor
bucura de un sfârşit de săptămână
prelungit.

În total, în 2015, sunt 13 zile
libere stabilite pentru sărbători
publice sau religioase, dar numai

opt sunt în timpul săptămânii,
celelalte cinci fiind în week-end-
uri< Ziua Internaţională a Muncii
– 1 mai, vineri> Rusaliile – 31 mai,
duminică, şi 1 iunie,
luni>  Adormirea Maicii
Domnului – 15 august,
sâmbătă>  Sfântul Andrei – 30
noiembrie, luni> Ziua Naţională
a României – 1 decembrie, marţi>
Crăciunul – 25 decembrie, vineri,
şi 26 decembrie, sâmbătă.

Stelian Crainic

Minivacanţă de 1 Mai şi alte 
zile libere

Modul `n care va fi utilizat
cardul na\ional de s[n[tate,
`ncep]nd cu 1 mai 2015 este
cuprins `n normele
metodologice de aplicare a
contractului cadru care
reglementeaz[ condi\iile
acord[rii asisten\ei medicale `n
cadrul sistemului de asigur[ri
sociale de s[n[tate pentru anii
2014 - 2015.

De la 1 mai 2015, cardul de
s[n[tate va deveni singurul
instrument de validare ;i
decontare a serviciilor medicale
prev[zute `n pachetul de baz[
pentru persoanele asigurate cu
v]rsta de peste 18 ani.

Cardul va fi utilizat la
momentul acord[rii
serviciilor medicale

~n asisten\a medical[
primar[ ;i `n asisten\a medical[
ambulatorie de specialitate de
medicin[ dentar[ utilizarea
cardului na\ional de s[n[tate se
face la momentul acord[rii
serviciilor medicale.

~n asisten\a medical[

ambulatorie de specialitate
pentru specialit[\ile clinice
cardul va fi utilizat  la momentul
acord[rii  serviciilor medicale,
cu excep\ia serviciilor de
s[n[tate conexe actului medical
pentru care nu este necesar[
prezentarea cardului.

~n asisten\a medical[
ambulatorie de specialitate
pentru specialitatea reabilitare
medical[ ;i acupunctur[
utilizarea cardului de s[n[tate se
face la momentul acord[rii
serviciilor medicale,
astfel<pentru consulta\ii ;i
proceduri `n cabinet, la
momentul acord[rii>pentru
procedurile acordate `n baza de
tratament prezentarea cardului
se face `n fiecare zi de tratament
/ fiecare zi `n care se acord[
servicii de acupunctur[ ̀ n cadrul
curei de tratament.

~n asisten\a medical[
ambulatorie de specialitate
pentru specialit[\ile paraclinice
utilizarea cardului na\ional de
asigur[ri sociale de s[n[tate se
face, astfel< pentru analize de
laborator, prezentarea cardului
de s[n[tate se face la momentul

recolt[rii probelor ̀ n punctele de
recoltare proprii ale furnizoriilor
de investiga\ii paraclinice. 

Pentru serviciile paraclinice
de  microbiologie - examene de
urin[ ;i examene de materii
fecale, dac[ sunt singurele
investiga\ii recomandate, cardul
se utilizeaz[  la momentul
depunerii probelor la laborator>
dac[ aceste analize sunt
recomandate `mpreun[ cu alte
analize de laborator, cardul  se
utilizeaz[  la momentul recolt[rii
analizelor de laborator. 

Pentru examin[rile de
histopatologie ;i citologie care
nu se recolteaz[ la furnizorii de
investiga\ii paraclinice, probele
sunt transmise la laborator
`nso\ite de biletele de trimitere,
f[r[ a fi necesar[ prezentarea
cardului de s[n[tate.

Pentru serviciile medicale
paraclinice – investiga\ii de
radiologie, imagistic[ medical[,
explor[ri func\ionale ;i medicin[
nuclear[ utilizarea cardului
na\ional de asigur[ri sociale de
s[n[tate se face la momentul
efectu[rii investiga\iilor.

Irina M.

Reglement[ri privind utilizarea cardului de 
s[n[tate `ncep]nd cu data de 1 mai 2015

Comisie medical[ ;coal[ auto
Clinica Medical[ Sf]ntul Anton

Servicii de examin[ri medicale zilnic, 12<30-15<00, pentru<
• Preschimbare de permise auto
• Ob\inere permise (;coal[ de ;oferi) pentru profesioni;ti ;i amatori
• Vize medicale pentru port arm[, v]n[tori ;i agen\i de paz[

Program[ri la tel.< 0261-717.777, 0261-713333

NOU!

Rezultatele se elibereaz[ `n aceea;i zi!!!

CLINICA SF. ANTON II DE 
PEDIATRIE :I CARDIOLOGIE

CARDIOLOGIE<
- Dr. ILEA MARIA, medic primar (Ecografie Doppler – cardiac)

de la Spitalul de Recuperare Cluj Napoca
- Dr. B{NU| DAN, medic specialist

de la Spitalul Militar Cluj Napoca

CONSULTA|II ZILNICE<

GINECOLOGIE<
- Dr. BERKO FLAVIU (medic specialist)
- Dr. DER:IDAN CARMEN (medic primar)
- Dr. BOJAN ALINA (medic specialist)

PEDIATRIE<
- Dr. SILAGHI VASILE (medic primar)
- Dr. MARIAN ANGELA (medic primar pediatru) competen\[
diabetologie pediatric[, boli de nutri\ie ;i metabolism

ECOGRAFIE< 
- Dr. CONSTANTIN DANIELA (medic specialist) s]n,
tiroid[, abdomen, articula\ii, eco vascular periferic. 

ENDOCRINOLOGIE<
- Dr. VELEA MONICA (medic specialist) consulta\ii ;i 
ecografie tiroid[
- Dr. NEME: CODRU|A, medic specialist

REUMATOLOGIE<
- Dr. NEME: C{T{LIN, medic specialist

Str. Careiului, bl. R29/1, l]ng[ Spitalul Nou
Program[ri< 0261 – 743.333 

      Pentru furnizorii de `ngrijiri
medicale la domiciliu, respectiv
`ngrijiri paliative la domiciliu
utilizarea cardului na\ional de
asigur[ri sociale de s[n[tate se
face ̀ n fiecare zi ̀ n care se acord[
`ngrijiri.
      ~n asisten\a medical[ de
reabilitare medical[ ;i recuperare,
`n sanatorii ;i preventorii cardul
se utilizeaz[  la internare ;i
externare.
      Pentru dispozitive medicale,
este necesar[ utilizarea cardului
de s[n[tate dac[ dispozitivul
medical se ridic[ de c[tre
beneficiar de la sediul
lucrativ/punctul de lucru al
furnizorului de dispozitive
medicale. `n situa\ia `n care
ridicarea dispozitivului medical
de la sediul lucrativ/punctul de
lucru al furnizorului de
dispozitive medicale se face de
c[tre apar\in[torul beneficiarului
- membru al familiei (p[rinte,
so\/so\ie, fiu/fiic[), `mputernicit
legal-se utilizeaz[ cardul na\ional
de asigur[ri sociale de s[n[tate
sau cartea de identitate/buletinul
de identitate/pa;aportul  acestuia.

~ngrijiri medicale 
la domiciliu, 
dispozitive 
medicale

România trebuie să-;i depă;ească 
pragul de vaccinare de 80%
Nu se vor impune sanc\iuni cu ̀ nchisoarea pentru p[rin\ii care refuz[ vaccinarea copiilor



      Cea de-a patra etapă din sezonul 2015 de Formula 1 se va desfășura în
Bahrain, pe circuitul din Sakir. Oragnizatorii transmit că nu sunt șanse de
ploaie, doar că vântul va sufla puternic. Calificările se vor disputa sâmbătă
de la ora 18.00, iar cursa o vom avea duminică de la ora 18.00. Totul va
putea fi urmărit în direct pe Dolce Sport 2. În clasamentul general conduce
Lewis Hamilton (Mercedes) - 68 puncte, urmat de Sebastian Vettel (Ferrari)
- 55p și Nico Rosberg (Mercedes) - 51p. Pe locul 4 se află Felipe Massa
(Williams) - 30p, iar pe locul 5 Kimi Raikkonen (Ferrari) - 24p.

       În Novi Sad (Serbia) va avea loc la sfârșit de săptămână Campionatul
European de sambo dedicat sportivilor U21. În premieră, Satu Mare va avea
o sportivă la o astfel de competiție. Judoka Dora Kovacs (foto) de la Unio,
s-a aflat timp de o lună în pregătiri cu lotul național. Va intra duminică în
concurs, iar din câte ne-a transmis antrenorul de la Unio, Mihaly Terely, se
așteaptă la un rezultat foarte bun. Altfel, 9 sportivi de la CS Unio vor participa
sâmbătă la un turneu internațional de judo pentru copii, în Ungaria, aproape
de Szeged. Sătmărenii sunt însoțiți de antrenoarea Doina Czerlau. 

Dora Kovacs la Europeanul de sambo Formula 1 în Bahrain
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Se joacă în cele trei campionate de fotbal
din județul Satu Mare. Arbitrul Sergiu
Neichi la al zecelea meci cu Someșul Oar

SPORT

      Am trecut de sărbători, meciurile din fotbalul
județean revin la normal în sensul că se vor juca
în zilele de sâmbătă și duminică. Se anunță a fi
câteva meciuri spectaculoase mai ales în Liga a
IV-a “Elite” acolo unde putem spune că s-a
relansat campionatul odată cu semi-eșecul
liderului din Oar, din etapa trecută.

       Prin prisma clasamentului ar părea că vom avea meciuri
echilibrate. Derby-ul rundei a 18-a este Orașu Nou (locul
3) - Recolta Dorolț (locul 5). Beltiugul a arătat o față frumosă
de la reluarea sezonului, astfel că ne așteptăm la o luptă
aprinsă și în meciul lor de la Decebal. În rest, avem derby-
ul ultimelor două clasate, Ardud - Tășnad, dar și Micula
(locul 10) cu Viitorul Vetiș (locul 8). Orele oficiale de
disputare sunt 15.00 juniorii și 17.00 seniorii. Sunt și unele
excepții. Programul meciurilor din cele trei campionate,
dar și oficialii delegați de AJF Satu Mare<

Liga a IV-a “Elite” (etapa a 18-a)
Sâmbătă, 18 aprilie<
- Oar - Doba (teren Someșul, ora 16<00 și 18<00, arbitri< R.
Robaș, S. Neichi, V. Talpoș. Obs< V. Racolța)
- Decebal - Beltiug (F. Chiș, A. Peter, T. Iuhas, L. Năstruț)
Duminică, 19 aprilie<
- Botiz - Cămin (Ș. Bathory, F. Gherasim, C. Matei, Ziman)
- Oraşu Nou - Dorolţ (Z. Lupcsa, S. Nagy, E. Pop, Z. Pataki)
- Ardud - Tăşnad (A. Hariș, Cr. Pop, D. Costea, Ghe. Cionca)
- Micula - Vetiş (S. Raț, S. Tăbăcaru, Șerbănoiu,  Dumitraș)

- Olimpia II, stă. 
Miercuri, 22 aprilie, meci restant din etapa a 16-a<
- Olimpia II - Cămin (ora 16<00 și 18<00, teren Cămin, L.
Pop, T. Kopriva, Z. Kopriva, V. Păduraru)

Liga a IV-a
       Seria A (etapa a 14-a)
Vineri, 17 aprilie<
- Medieșu Aurit - Apa (G.Petreuș, Peneghi, Grishaber, Cseh)
Duminică, 19 aprilie<
- Crucișor - Negrești (B. Szilagyi, C. Toth, D. Pinter, Halici)
- Porumbești - Lazuri (Berei, Koszor, Mișco, A. Gherasim)
- Babța - Livada (C. Chiorean, R. Miclăuș, I. Bura, N. Pop)
- Păulești- Odoreu (M. Câmpan, T. Kallos, Girați, I. Szabo)
- A. Vetiș - Cărășeu (meci neprogramat)
       Seria B (etapa a 18-a)
Sâmbătă, 18 aprilie<
- Carei - Căpleni (brigada Oradea, C. Por)
Duminică, 19 aprilie<
- Berveni - Lucăceni (Merkli, I. Bauer, A. Bauer, R.
Chioreanu)
- Sanislău - Santău (A. Moldovan, R. Demian, L. Lukacs, T.

Kegyes)
- Moinu Mic - Foieni (A. Peter, F. Chiș, T. Iuhas, Ciarnău)
- Petrești - Urziceni (A. Kovacs, C. Bâlc, C. Man, A. Kegyes)
- Ciumești - Andrid (11<00 și 13<00, B. Dragoș, T. Kopriva,
Z. Kopriva, Z. Torok)
- Domănești - Pișcolt (Ciocoi, Ciceu, V. Ardelean, N. Morar)

Liga a V-a (etapa a 14-a, duminică)
       Seria A
- Tiream - Marna (18<00, Schwartzkopf, Redai, Ursa,  Niță)
- Căuaș - Hodod (15<00, Schwartzkopf, Hasna, Cioltean,
Rosz)
- Sătmărel - Ghenci (17<00, Glazer, Cereteu, P. Kovacs,
Iuhas)
- Supur - Craidorolț, amânat
       Seria B (ora 17.00)
- Bercu - Viile SM (R. Bogdan, Anghiuș, Cas. Pop, Altfatter)
- Dorolț II - Agriș (R. Botoș, Horvath, G. Chiorean, Racolța)
- Dumbrava - Lipău (Neichi, Chiriloaia, A. Șulyoc, C. Kuki)
- Certeze - Halmeu (I. Priner, S. Călănan, Szabo, V. Stoica)
- Tarna Mare stă.

Blăjean I.

      În perioada 8-9
mai 2015, la Carei, va
avea loc cea de-a patra
ediție a “Memorialului
Mircea Dohan”  la
handbal feminin ;i
masculin cu
participarea mai
multor echipe. Astfel,
`n turneul fetelor vor
fi prezente junioarele
de Junioare  CSS 2 Baia
Mare, CSS Zalău, CS
Romsport Oradea, Unirea Tă;nad, Speran\a Pișcolt,
Unirea Valea lui Mihai, Varosi Kezilabda Klub
Csenger (Ungaria), Liceul Teoretic Carei.
      La turneul b[ie\ilor, de juniori II vor participa<
CSS 2 Baia Mare, Liceul Teoretic Carei, Varosi
Kezilabda Klub Csenger, CS C[tanele Negre Năsăud,
Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” Carei, Liceul
“Josephus Calasantius” Carei.
      Meciurile se vor desfășura în trei locații<  Colegiul
“Iuliu Maniu”, Liceul Teoretic Carei ;i la Baza
Sportivă din Parcul Dendrologic Carei.     
      Va mai avea loc un meci demonstrativ Old-Boys
între Victoria Carei 70-80 ;i Echipa antrenorilor
echipelor participante.
      Evenimentul este organizat cu sprijinul Direc\iei
de Cultură și Sport a Municipiului Carei, Primăriei
Municipiului Carei și a Federa\iei Române de
Handbal, de către Gra\ian Boroș ;i Mircea Dohan,
reprezentanți din partea familiei regretatului
profesor.
      Profesorul Dohan Mircea Ioan s-a născut la 21
februarie 1949. A absolvit   Liceul  din Carei, :coala
Tehnică Financiară din Baia Mare ;i Institutul de
Educație Fizică din Oradea. A fost component al
echipelor de  handbal Victoria Carei, Minerul Baia
Mare (Divizia A) și Constructorul Oradea. Ca și
antrenor s-a remarcat prin calificările  repetate la
faza națională cu echipa de oină din Lucăceni. S-a
stins din viață la 9 iunie 2010.

D.C.

Memorialul Mircea Dohan
la handbal, în Carei

30 de juc[tori 
la antrenamentele
Olimpiei

Av]nd `n vedere c[ la
sf ]r;itul acestei s[pt[m]ni
echipa a doua a Olimpiei nu
are meci `n campionatul Ligii
a IV-a “Elite”, de comun acord
cu Mircea Bolba, Tiberiu Csik
a convocat juc[torii grup[rii
secunde la un antrenament
al[turi de componen\ii primei
echipe. 
      A;a c[ ieri, pe gazonul
denivelat al stadionului
Olimpia, s-au aflat vreo 30 de
juc[tori care, dirija\i de
antrenorul Csik, au efectuat un
antrenament tehnico tactic,
unul de socializare zicem noi.
Un antrenament util celor
tineri care, astfel, se pot
acomoda mai repede cu aerul
;i cu preten\iile de la prima
echip[. Dar nu to\i vor r[m]ne
la sf]r;it de s[pt[m]n[ `n lot. 
“Voi re\ine `n lot 2-3 juc[tori
tineri pentru meciul de
s]mb[t[. Restul se vor preg[ti
la echipa a doua. Dar unii
dintre ei vor primi pe parcurs
;ansa de a evolua la prima
forma\ie” a spus Tibi Csik.
      Sâmbătă, Olimpia va juca
acasă cu CS Mioveni, de la ora
11.00 în etapa a 3-a din play-
off-ul Ligii a II-a.

Luptătorii, la un
turneu internațional 
în Botoșani

      Botoșaniul este sâmbătă
gazda unui turneu
internațional de lupte greco-
romane. Acolo unde au fost
invitaţi să participe şi sportivi
de la CS Satu Mare-Cetate
Heracle Ardud. Delegaţia
condusă de Tudor Barbul şi
Claudiu Blaga va număra şi
nouă luptători, care vor intra
pe saltea la categoriile de copii,
cadeţi şi juniori. Pe lângă
cluburile din ţară şi-au anunţat
prezenţa şi luptători din
Bulgaria, Rep. Moldova,
Ungaria şi altele.
      Pentru CS-Cetate Heracle
vor lupta, la copii Raul Zarzu
şi Trandafir Silaghi la 28 kg,
Marian Zaha (38 kg), Andrei
Barbul şi Andrei Buzilă la 59
kg, la cadeţi Marius Bulgăr (42
kg), Sabinel Lobonţ (54 kg) şi
Gerhard Diczik (100 kg), iar la
juniori Mădălin Bulgăr (66 kg).

Etapa a 27-a în Liga I

      De vineri și până luni se vor
juca meciurile etapei a 27-a din
Liga I de fotbal. Toate se vor
vedea pe Digi Sport, Look TV
și Dolce Sport. Program<
Vineri, 17 aprilie
- CSMS Iași - Brașov (ora
18.00)
- CFR Cluj - ASA Tg. Mureș
(20.30)
Sâmbătă, 18 aprilie
- Botoșani - Ceahlăul (15.30)
- Viitorul - Astra (18.00)
- Gaz Metan - Petrolul (20.30)
Duminică, 19 aprilie
- CSU Craiova - Dinamo
(17.30)
- Steaua - Oțelul (20.30)
Luni, 20 aprilie
- Pandurii - “U” Cluj (18.00)
- Rapid - Chiajna (20.30)

      Din sezonul 2014-2015 al Ligii a IV-a “Elite” s-au scurs
17 etape. Someșul Oar domină clar acest campionat, este
singura echipă neînvinsă în 16 meciuri (13 victorii și 3
remize). Are de departe cea mai bună apărare cu doar 15
goluri primite, dar și cel mai bun atac, cu 50 de goluri
marcate. Un alt aspect pe care l-am observat de-a lungul
acestei ediții este că la meciurile campioanei en-titre, de
cele mai multe ori este delegat arbitrul asistent, Sergiu
Neichi.
      Sătmăreanul a fost prezent la 9 din cele 16 partide ale
Oarului. Iar, etapa a 18-a va fi una de aniversare pentru
cele două părți. Sergiu Neichi a fost delegat de Comisia
Județeană de Arbitri din cadrul AJF Satu Mare la meciul
Someșul Oar - Voința Doba, astfel că va fi al 10-lea meci
în care va arbitra un meci de-al Oarului.
      Până acum a mai fost la< 
- Someșul Oar - Recolta Dorolț (etapa 2, 6-0)
- Voința Doba - Someșul Oar (etapa 5, 1-2)
- Someșul Oar - Olimpia II (etapa 6, 1-1)
- Someșul Oar - Luceafărul Decebal (etapa 9, 1-1)
- Talna Orașu Nou - Someșul Oar (etapa 10, 1-2)
- Someșul Oar - Cetate Ardud (etapa 11, 4-0)
- Someșul Oar - Viitorul Vetiș (etapa 13, 2-1) 
- Recolta Dorolț - Someșul Oar (etapa 15, 1-2) 
- Schwaben Cămin - Someșul Oar (etapa 17, 2-2)
      Nimeni nu contestă valoarea echipei din Oar, dar nici
prestațiile foarte bune ale arbitrului asistent Sergiu Neichi.
Doar că nu dă bine în ochii spectatorului. Cum ar fi ca
aproape la fiecare meci al echipei Dinamo București să îl
avem pe centralul Alexandru Tudor? Ar fi un subiect
tensionat, de dezbatere națională. 
      Nu știm exact care este sistemul prin care Comisia
Județeană de Arbitri din cadrul AJF Satu Mare împarte
arbitrii la meciurile din județ, dar suntem de părere că nu
s-ar supăra nimeni ca el să fie îmbunătățit, să fie unul de
“Elite”. Sau? 

Ionuț B.

Se anunță dueluri 
echilibrate în 
fotbalul județean
La sfârșit de săptămână

Aniversare pentru 
arbitrul Sergiu Neichi 
și Someșul Oar
Se întâlnesc a zecea oară în sezonul 
2014-2015 din Liga a IV-a “Elite”



l V]nd cas[ zona vile P[ule;ti,
locuibil[. ( 0745.130.225
(IZ376077)
l V]nd cas[ mare Lazuri. (
0745.507.809 (IZ685084)
l Cas[ nou[ finisat[, f[r[ etaj,
170 mp, pe Ama\iului, 12 ari de
teren, 33 m la front, 78.000 euro.
( 0752.230.647 (IZ974576)
l V]nd cas[ Livada. (
0746.762.586, 0261.840.457
(IZ318256)
l V]nd cas[ nou[ pe
P[ule;tiului. ( 0746.238.664
(IZ455356)

V]nd cas[ `n ro;u 250 mp +
garaj, cartier Grigorescu l]ng[
uzina de ap[. ( 0361.401.586,
0740.508.159 (IZ429370)

l Vand cas[, str. Stadionului,
Bixad. ( 0746.664.364
(IZ738991)
l V]nd cas[ + teren, zona
Botizului. ( 0740.212.391
(IZ765303)
l V]nd o parte duplex 55.000
euro ;i teren 6 ari, 2000 euro/ar.
( 0753.265.767, 0361.881.347
(IZ368584)
l Case A - Z, modific[ri,
zugr[veli, gipscartoane, izola\ii
polistiren, acoperi;uri noi -
vechi, beton[ri, garduri,
seriozitate. ( 0742.392.782
(IZ846060)
l Parte de cas[, vitrin[ ;i u;[ la
strad[, Avram Iancu, 33.000
euro, negociabil. (
0740.399.299 (IZ373167)
l Cartier Grigorescu -
Odoreului, 170 mp, 6 ari, 67.000
euro. ( 0745.848.937
(IZ882669)
l V]nd cas[ M[rtine;ti. (
0741.753.877 (IZ189504)
l V]nd cas[ 140 mp
semifinisat[ sau finisat[. Accept
plata ;i `n 3 rate. (
0755.576.466 (IZ980985)
l V]nd cas[ 120 mp finisat[ sau
semifinisat[. Accept plata ;i `n 3
rate. ( 0755.576.466
(IZ381677)
l V]nd parterul unei duplex
str. Crinului nr. 14. (
0740.463.442 (IZ660487)
l V]nd cas[ `n Halmeu sau
schimb cu apartament Satu
Mare. ( 0751.048.932
(IZ546800)
l V]nd cas[, zona Clo;ca. (
0745.020.703 (IZ742049)
l Zona Odobescu, vil[ nou[
pentru preten\io;i, 200 mp,
P+M, 4,5 ari, garaj,
semimobilat[. ( 0728.877.961
(IZ530829)
l Cas[ str. Chendi 95/A 55.000
euro, sau schimb cu apartament
2 camere (BCA,
c[r[mid[)+diferen\[. (
0740.788.957 (IZ659351)
l Cas[ nou[ 4 camere, 6 ari,
72.000 euro ( 0736.815.111
(IZ217120)
l V]nd cas[ `n Micula (
0721.246.876 (IZ746749)

l Cas[ dou[ camere,
semicentral, dependin\e, intrare
cu ma;ina. ( 0741.249.862
(IZ912136)
l Cas[ `n S[r[uad, cu 1 hectar
p[m]nt. ( 0752.230.647
(IZ381862)
l V]nd cas[ de lemn
demontabil[ `n Negre;ti Oa;,
pre\ 9000 euro negociabil. (
0755.948.343 (IZ608826)
l Cas[ de v]nzare pe strada
Chendi 115. Informa\ii (
0770.953.026, 0745.226.392
(IZ409246)
l Cas[ `n P[ulean, nefinisat[,
zon[ central[, nr. 164, 27 ari
teren, 48.000 euro negociabil.
( 0742.663.513 (IZ692142)
l V]nd cas[ dou[ camere,
buc[t[rie, baie, curte mic[, zona
Titulescu. ( 0747.615.542
(IZ920376)
l Cas[ Micula ( 0752.207.107
(IZ952413)
l V]nd cas[ nou[, 3
dormitoare, 2 b[i, sufragerie,
buc[t[rie, situat[ `n comuna
Vama, strada B[ilor nr. 1231,
pre\ negociabil. ( 0743.631.724
(IZ868837)
l Vil[ lux P[ule;tiului
www.comcas.ro (
0261.711.535, 0740.955.695
(IZ333129)

~ntreprindere< construie;te cas[
pe terenul clientului din
materialele proprii cu toate
actele incluse, 160 mp, P + M,
construit `n ro;u, 25.000 euro.
( 0740.432.183 (IZ276308)

l Traian, 11.500 (
0740.268.023 (IZ697049)
l Nicolae Iorga 35.000 (
0740.268.023 (IZ935496)
l D]mbovi\a, urgent, 48.000 (
0730.254.504 (IZ559860)
l V]nd urgent cas[ cu gr[din[
(500 mp) `n Satu Mare. (
0743.275.746 (IZ464967)
l Cas[ cu spa\iu comercial
52.000 euro ( 0762.242.130
(IZ769526)
l Cas[ de v]nzare `n Ungaria
10 km de grani\[, central[, garaj,
termoizolat[, geamurile
schimbate. ( 0727.761.357
(IZ522092)
l V]nd cas[ mare, zona
Titulescu ( 0743.879.468
(IZ571976)
l V]nd cas[ `n Viile Satu Mare
;i una `n Ardud Vii. (
0741.077.720 (IZ478729)
l V]nd urgent cas[ `n Ardud,
teren 32 ari ( 0745.304.103
(IZ711312)
l V]nd cas[ `n ro;u P+M cu 13
ari teren `n Viile Satu-Mare. (
0746.418.660 (IZ413393)
l V]nd 2 case `n Botiz pe
Principal[ ;i un avans pentru o
cas[ `n cartierul Prietenia. (
0744.196.868 (IZ794167)
l V]nd sau schimb cas[ la \ar[
pentru apartament 2 camere la
numai 12 km de ora;. (
0742.752.645 (IZ345260)
l V]nd cas[ cu spa\iu
comercial Ardud. (
0749.381.159 (IZ735860)
l V]nd cas[ pe strada
P[ule;tiului nr. 36 (
0757.454.517 (IZ903830)
l V]nd cas[ cu etaj, zona
Titulescu. ( 0723.403.148

(IZ942478)
l V]nd cas[ str. Pintea
Haiducul. ( 0740.164.372
(IZ490831)
l V]nd cas[ Cezar Bolliac nr. 1,
SM. ( 0747.140.426
(IZ417534)
l V]nd cas[ zona Titulescu 3
camere, buc[t[rie mare,
sufragerie, 3 b[i, pivni\[ sub
cas[, gresiat[, locuibil[, `n curte
garaj, cu etaj, cu o camer[
deasupra, pre\ 60.000 euro (
0744.662.166 (IZ527780)

V]nd 2 case, stil mediteranean,
frumoase, stilate, finisate 90 %,
cu `nc[lzire `n pardoseal[ (mai
trebuie gresiate, parchetate,
culoarea) teren 5 ari, are curte +
teren `n spate, casa are 10 / 11,5,
compus[ 2 dormitoare, living
mare, buc[t[rie mare, baie mare,
teras[ `n spate, zona cap[t
Bari\iu. Posibilit[\i de plat[ 2
rate sau Prima Cas[, pre\ 57.000
euro. ( 0757.961.275
(IZ496000)

l V]nd sau schimb cas[ `n
Ungaria. ( 0036.706.589.638
(IZ214060)
l Cas[ de v]nzare, str.
C[r[midarilor, zona Odoreului.
( 0751.830.726 (IZ568828)
l Cas[, 4 camere, 5 ari, 68.000
euro. ( 0744.562.396
(IZ720115)

V]nd cas[, curte comun[ pe
strada Corvinilor 100 mp. (
0740.830.896 (IZ581433)

l Cas[ 14 Mai, 63.000 euro. (
0744.562.396 (IZ315585)
l Finisat[ l]ng[ Pia\a Mic[,
40.000 euro. ( 0723.010.193
(IZ448146)
l Vil[ lux 360 mp, D+P+E, 20
ari, 125.000 euro. (
0736.815.111 (IZ974115)
l V]nd dou[ case Viile Satu
Mare cu 16.000 ;i 42.000 euro,
utilit[\i, centru, curent, ap[.  
( 0726.378.659 (IZ250813)
l V]nd cas[ `n sat Rom]ne;ti
nr. 261. ( 0740.075.490
(IZ646817)
l V]nd cas[ P + 1, str.
Arge;ului nr. 33, Satu Mare. Pre\
58.000 euro. Informa\ii la (
0742.181.785, dup[ ora 15<00
(IZ454480)
l V]nd cas[ `n localitatea
Ama\i nr. 21. Informa\ii la fa\a
locului. (IZ524648)

V]nd cas[ 724 mp, teren aferent,
`n Satu Mare, strada Toamnei,
nr. 41. ( 0770.375.779 ;i
0361.405.221 (IZ405364)

l V]nd parte de cas[ renovat[
camer[, buc[t[rie, baie, hol,
beci, 60 mp, curte b-dul V.
Lucaciu, 24.000 euro, negociabil.
( 0770.690.297 (IZ678126)
l V]nd cas[ cu 14 ari p[m]nt,
53 mii de euro, negociabil. Nr.
( 0758.669.949 (IZ929452)
l V]nd dou[ case `n Lazuri,
una cu etaj, tractor Deutz Fahr,
jum[tate de porc. (
0747.834.962, 0261.728.050
(IZ413666)
l V]nd cas[ `n Moinu Mic.
( 0744.564.152. (IZ658230)
l V]nd cas[ `n Craidorol\, cu 3
camere, antreu, ;pais, baie, 2
f]nt]ni `n curte, grajd, ;ur[,
cote\e porci, vie, gr[din[,
amplasate pe 50 ari teren. (
0740.774.771, 0361.420.020.
(IZ341827)
l V]nd sau schimb cas[ Viile
Satu Mare cu apartament Satu
Mare. ( 0752.575.453
(IZ372110)
l V]nd cas[, strada Ady Endre
35. ( 0752.966.213 (IZ215261)
l Cas[ de v]nzare pe strada
Chendi 115. Inf. (
0770.953.026, 0745.226.392
(IZ894970)
l V]nd cas[ `n ro;u, 14 ari,
zona Titulescu. ( 0740.434.717
(IZ226137)
l V]nd cas[ 140 mp, zona pia\a
vechituri. ( 0755.595.100

(IZ439323)
l V]nd cas[ cu etaj la M[d[ras,
curent trifazat 10 kw, teren 55
ari. ( 0755.842.944 (IZ200902)
l Urgent la 7 km de Satu Mare
la intrarea `n Viile Satu Mare
cas[ din c[r[mid[, finisat[,
termopane, 21 ari teren, pomi
fructiferi, 25.000 euro. (
0758.304.457 (IZ837170)

APARTAMENTE 2 CAM

l V]nd apartament 2 camere
Ozana, et. IV, cu acoperi;, recent
renovat. ( 0785.263.535
(IZ917363)
l V]nd apartament 2 camere
Carpa\i II, aranjat, cu
termopane, 2 balcoane. (
0742.671.478 (IZ779437)
l V]nd apartament 2 camere
pe Dariu Pop. Num[r de contact
0770.543.019, 0361.410.302
(IZ112234)
l V]nd apartament 2 camere
pe Cl[bucet. ( 0744.687.870
(IZ225961)
l V]nd apartament 2 camere
dotat. ( 0748.885.405
(IZ766532)
l Apartament Ostrovului. (
0743.709.456 (IZ287946)
l Ultracentral, mobilat, utilat,
etaj 4 din 4, 32.900 euro. (
0742.852.735 (IZ366652)
l V]nd apartament 2 camere,
etajul IV, zona Lotus, pre\ 29.500
euro, negociabil. (
0751.243.335 (IZ620060)
l V]nd apartament Carpa\i II,
2 camere, etaj III, pre\ 30.500
euro. ( 0746.455.179
(IZ272543)
l 2 camere c[r[mid[ 23.000
euro. ( 0770.621.555
(IZ310459)
l V]nd apartament 2 camere,
construc\ie nou[, l]ng[ pia\a nr.
1, 29.500 euro. ( 0745.603.856
(IZ824748)
l Proprietar v]nd apartamente
noi 2 camere `n bloc nou,
ultracentral, 22.900 euro cu
TVA. ( 0772.262.117,
www.skynetconstruct.com
(IZ112841)
l V]nd apartament 2 camere.
( 0744.241.954 (IZ889865)
l Dou[ apartamente cu dou[
camere nefinisate, etajul unu, cu
posibilitate de a fi unite,
ultracentral. ( 0723.468.913
(IZ624309)
l 2 camere Carpa\i II. (
0756.501.775 (IZ627972)
l V]nd apartament central cu
garaj. ( 0745.458.369
(IZ777222)
l V]nd apartament 2 camere,
Micro 16. ( 0754.564.263,
0741.663.839 (IZ649061)
l De v]nzare apartament cu 2
camere, `n Carpa\i 1, pus la
punct. ( 0763.666.729
(IZ428640)
l V]nd apartament 2 camere,
Solidarit[\ii, etaj 2, cu toate
utilit[\ile, pre\ 14.500 euro
negociabil. ( 0742.329.730
(IZ451681)
l V]nd apartament `n Micro
16. ( 0755.948.343 (IZ844495)
l Central 30.000 euro,
Solidarit[\ii 12.500 euro
www.comcas.ro (
0261.711.535, 0740.955.695
(IZ763024)
l V]nd apartament lux,
decomandat, complet mobilat ;i
utilat, vizavi de Restaurantul
Lotus, 38.000 euro, negociabil
( 0754.651.855 (IZ459864)
l V]nd apartament cu 2
camere decomandat et. 1, Micro
17 sau schimb cu 3 camere
Micro 16. ( 0745.479.156
(IZ592313)
l Micro 16, 20.500 (
0740.268.023 (IZ314180)
l Micro 14, 11.500 (
0740.268.023 (IZ298557)
l Carpa\i II, nefinisat 25.500 (
0740.268.023 (IZ520438)
l Apartamente noi 2 camere,
central, www.soltecrom.ro (
0751.822.155 (IZ854140)
l V]nd apartament 2 camere,
bloc de c[r[mid[. (

0751.886.278 (IZ764715)

V]nd apartament nou 2 camere,
etaj II, zon[ lini;tit[,
ultracentral, pre\ 29000 euro. (
0722.354.061 (IZ698907)

l Apartament 2 camere, Centru
Nou. ( 0746.521.731
(IZ144854)
l Apartament 2 camere,
Timi;ului 16.000 euro,
microcentral[, acoperi; (
0740.557.110 (IZ697518)
l V]nd apartament 2 camere
Soarelui finisate. (
0744.178.779 (IZ765313)
l V]nd apartament 2 camere,
et. II, cu loc de parcare, zona
Titulescu. ( 0744.956.267
(IZ784060)
l 14 Mai, etaj I, c[r[mid[. (
0745.760.477 (IZ679721)
l Etaj II, Carpa\i I, c[r[mid[,
24.000 euro. ( 0745.760.477
(IZ392194)
l ~n centru, finisat, 29.000 euro.
( 0723.010.193 (IZ452516)
l C[r[mid[ finisat, 16.000 euro.
( 0736.815.111 (IZ247826)
l 12.500 nedecomandate>
21.500 decomandate, toate
zonele. ( 0754.842.435
Krisztian (IZ978674)
l V]nd apartament 2 camere,
Carpa\i I, nefinisat, 40 mp, etaj
III, semidecomandat. Pre\
18.500 euro ( 0748.804.855
(IZ881463)
l V]nd apartament 2 camere,
aleea Mure;ului, finisat, 35 mp,
parter. Pre\ 17.000 euro,
negociabil. ( 0748.804.855
(IZ866731)
l Calea Traian, etajul II,
decomandat - 31.000, Carpa\i II,
etajul III, termopane - 29.500.
( 0728.877.961 (IZ422789)
l V]nd apartament 2 camere
Vasile Lucaciu ( 0746.167.184
(IZ640396)
l V]nd ap. 2 camere, Micro 14,
Mure; 12, bloc 57, etaj III,
c[r[mid[, mobilat, 16.500 euro
neg. ( 0261.870.708,
0787.823.895 (IZ323239)
l V]nd apartament cu 2
camere, et. I, mobilat modern,
str. Nuf[rului, bloc TA2. (
0261.717.589 (IZ857409)
l V]nd apartament 2 camere,
Micro 16, etajul IV, cu acoperi;.
( 0723.689.924 (IZ467852)
l Micro 15, microcentral[, II,
ocupabil - 18.000. (
0728.877.961 (IZ734765)

APARTAMENTE 3 CAM

l V]nd apartament 3 camere
parter, Micro 14, din c[r[mid[,
pre\ avantajos. ( 0261.741.494
(IZ620711)
l V]nd apartament nou 3
camere, Carpa\i II, 110 mp, etaj
3. ( 0744.514.010 (IZ509228)
l V]nd apartament 3 camere,
Micro 17, str. Bel;ugului,
termopane, central[, et. IV,
negociabil. ( 0723.059.647
(IZ545634)
l V]nd apartament 3 camere,
strada Avram Iancu, nr. 58, 116
mp, parter. Informa\ii (
0745.805.039, 0744.592.537
(IZ772783)
l V]nd apartamente noi cu 3
camere + loc parcare auto, str.
Petofi nr. 5. ( 0723.344.927
(IZ684625)
l Apartament 3 camere `n M.
16 pe Aleea Universului, finisat,
lux, luminos, merit[ v[zut. (

0770.802.519 (IZ142906)
l V]nd apartament 3 camere
drumul Careiului, etaj 7/10,
reabilitat termic cu garaj. (
0745.616.608 (IZ243670)
l V]nd apartament 3 camere,
central, bloc nou, 80 mp, sub
pre\ul pie\ei/ variante. (
0749.877.000 (IZ893430)
l V]nd apartament 3 camere,
Micro 16, l]ng[ ;coal[ /
gr[dini\[, bloc izolat termic,
central[, termopane, posibil
Prima Cas[ ( 0758.623.443
(IZ914131)
l Micro 14, Mure;ului 1, etaj 1,
41 mp, f[r[ balcon, 19.500 euro,
negociabil. ( 0751.476.390
(IZ379055)
l Apartament 3 camere, C 2 (
0743.895.442 (IZ853322)
l Central 30.000 euro, Micro 14
19.000 euro www.comcas.ro (
0261.711.535, 0740.955.695
(IZ405170)
l V]nd apartament cu 3
camere decomandat la etajul 2
`n Micro 17 ( 0753.763.139
sau 0770.314.263 (IZ111370)
l Micro 16, 27.000 (
0740.268.023 (IZ741718)
l Apartamente noi 3 camere,
central www.soltecrom.ro (
0751.822.155 (IZ953988)
l V]nd/ schimb asocia\ie zona
Titulescu cu 2 camere central.
( 0754.524.530 (IZ165283)
l Apartament 3 camere, aleea
Universului etaj 4, 29.000 euro
( 0740.679.599 (IZ221831)
l Centru, luxos, 2 b[i. (
0745.760.477 (IZ632078)
l Soarelui, c[r[mid[
decomandat 36.000 euro. (
0745.760.477 (IZ191921)
l Finisat, decomandat, 29.500
euro. ( 0736.815.111
(IZ170789)
l Micro 15, 21.500> Micro 16,
27.000> toate zonele. (
0754.842.435, Krisztian
(IZ478305)
l V]nd apartament central,
etajul doi, 3 camere ;i sufragerie,
garaj autorizat, geamuri
termopane, u;[ metalic[,
termocentral[, mobilat sau f[r[
mobil[, dup[ preferin\e. Pre\
informativ 46.000 euro. (
Informa\ii la nr. de (
0757.648.244 (IZ910520)
l V]nd apartament 3 camere
din BCA, decomandat, central[,
termopane, 2 b[i, 99 mp, Lalelei.
( 0752.620.637 (IZ483675)
l Lux c[r[mid[, balcon cu /
f[r[ mobil[, etajul unu, pre\ `n
rate. ( 0741.422.400
(IZ478116)

APARTAMENTE 4 CAM

l Apartament 4 camere, zon[
bun[. ( 0744.912.471
(IZ658703)
l Apartament 4 camere, M16,
etaj II, reabilitat prin program
guvernamental. Pre\ 43.000
euro, negociabil. (
0756.012.449 (IZ527823)
l V]nd/schimb apartament 4
camere, 116 mp, Micro 16,
Br]ndu;a, etaj III, 40.900 euro
neg. ( 0740.674.174
(IZ794490)
l Central 45.000 euro
www.comcas.ro (
0261.711.535, 0740.955.695
(IZ682080)
l V]nd apartament 4 camere
Centru Nou b-dul Transilvania.
( 0757.108.444, 0740.961.118
(IZ881428)
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VÂNZ{RI CASE

V]nd cas[ mare
George Bacovia 1,

l]ng[ LIDL. 
Tel. 0722578831

DR. LUCACIU MIRCEA
Medic primar - medicin[ sportiv[,
recuperare medical[, acupunctur[

Contract C.A.S.
Aplica\ii `n< 

* hernie de disc, nevralgii, nevrite, pareze, spondildiscartroze,  poliartrit[
reumatoid[, spondilit[, coxartroz[, gonartroz[, pinten calcanean, um[r dureros,
sciatic[, epicondilite, traumatisme sportive etc.
Tratamente cu< 

* APARAT DE DIAGNOSTICARE :I TRATAMENT PRIN 
BIOREZONAN|{ - EVALUARE 100 RON - NOU!

* ELECTROSOMATOGRAFIE TRIDIMENSIONAL{ - 100 RON
* TERAPIA GUNA (biomezoterapie) - NOU!   
* ACUPUNCTUR{
* MEDICIN{ CUANTIC{ (holograme energetice) - NOU! 
* MOXIBUSTIE

Program[ri ;i consulta\ii la Clinica Sf. Anton - Satu Mare, 
Tel<  0261/713333, 0722.257.152

Vinul Reizer! Calitatea Naturii!
Ne găsiți în Satu Mare la Târgul de Produse Tradiționale
din P-ța 25 Octombrie, Vineri `ntre orele 9-15 și 
Sâmbătă 9-14!

VÂNZ{RI AP. 2 CAM.

VÂNZ{RI AP. 3 CAM.

VÂNZ{RI AP. 4 CAM.



Sfântul Eleerie (sec. II)
Orfan de tată, a fost crescut de mama sa Antia, care a învăţat credinţa

creştină de la Sfântul Apostol Pavel. Eleerie, la 15 ani a fost hirotonit diacon,
la 18 ani preot, iar la 20 de ani a fost făcut episcop al Iliricului. Se spune că,
refuzând să renunțe la credința creștină Sfântul Eleerie a fost aruncat în
cuptor, dar s-a stins focul, apoi a fost legat de cai sălbatici. Dezlegat de îngeri,
a fost dus într-un munte cu animalele sălbatice, pe care le-a îmblânzit.
Împăratul a trimis ostaşi ca să-l prindă, dar sfântul i-a botezat. Dus în oraşul
Mesina, din Sicilia - Italia (117-138) a fost ucis de doi ostaşi. Mama lui,
Antia, a fost ucisă cu sabia când îl îmbrăţişa pe fiul ei mort.

Sf]ntul mucenic Simeon

~n timpul lui Sapor (241-272), Ctesifon ;i Salic, care domneau ̀ n cet[\ile
Persiei, au scris `mp[ratului c[ arhiereul cre;tinilor, Simeon, ;i al\i mul\i
cre;tini nu vor s[ se supun[ `mp[r[\iei ;i s[ dea dajdie, ci prefer[ s[ moar[
pentru Hristos. 

M]niindu-se, `mp[ratul a poruncit s[ fie adus Sf]ntul Simeon legat cu
lan\uri b[g]ndu-l `n temni\[. Aici sf]ntul a convertit la credin\a cre;tin[
pe Gotazat, dar ;i pe al\i p[g]ni. Dup[ multe chinuri, din porunca
`mp[ratului, to\i au fost uci;i, primind cununa muceniciei. Sf]ntul este
pr[znuit la data de 17 aprilie.
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Intr[m `n Duminica a II-a dup[ Pa;ti
(a Sf]ntului Apostol Toma)

Papa Francisc a înmânat sâmbătă, 11 aprilie,
oficial bula de convocare a Anului Sfânt al
Milostivirii, care va începe pe 8 decembrie. Anii
Sfinţi, numiţi şi Jubilee, sunt în mod normal
convocaţi o dată la 25 de ani, ultima oară fiind în
2000, când Papa Ioan Paul al II-lea a celebrat Marele
Jubileu. Papa Francisc a convocat însă un Jubileu
extraordinar, deci în afara ritmului la 25 de ani,
dedicat „misiunii Bisericii de a fi mărturisitoare a
milostivirii” în lume.

Redacţia română Radio Vatican a publicat un
amplu rezumat al bulei papale „Misericordiae vultus”
(„Chipul milostivirii”), documentul oficial prin care
Suveranul Pontif a proclamat solemn Anul Sfânt al
Milostivirii (8 decembrie 2015 – 20 noiembrie 2016).
Documentul este alcătuită din 25 de paragrafe
majore. Papa Francisc arată etapele principale care
marchează anul jubiliar al milostivirii. Deschiderea
acestuia coincide cu cea de a 50-a aniversare de la
încheierea Conciliului Vatican II. Încheierea Anului
Sfânt extraordinar va avea loc „în solemnitatea
liturgică a lui Isus Cristos, Stăpânul universului, pe
20 noiembrie 2016. O specificitate a acestui An Sfânt
extraordinar o reprezintă faptul că nu va fi celebrat
doar la Roma dar şi în toate Diecezele din lumea
întreagă. Poarta Sfântă va fi deschisă de Papa Francisc
la Bazilica San Pietro pe 8 decembrie 2015 iar
duminica succesivă, 13 decembrie 2015, în toate
Diecezele din lumea largă. O altă noutate este faptul
că Papa acordă posibilitatea de a deschide Poarta
Sfântă şi la sanctuare, unde numeroşi pelegrini merg
să se închine. 

Anul Sfânt al Milostivirii, 
decretat prin bulă papală M[n[stirea M[riu; `;i

s[rb[tore;te ast[zi hramul -
Izvorul T[m[duirii.  Este o
s[rb[toare cu dat[ variabil[
fiind pr[znuit[ de fiecare dat[
`n vinerea din S[pt[m]na
Luminat[. 

De altfel toate l[ca;urile de
rug[ciune de la ora;e ;i sate, la
praznicul `nchinat Izvorului
T[m[duirii s[v]r;esc, dup[ r]nduiala
specific[ acestei s[pt[m]ni, slujbe de
sfin\ire a apei, numit[ Agheasm[
Mic[. Dup[ slujbe, preo\ii `i stropesc
pe credincio;i cu ap[ binecuv]ntat[.
La r]ndul lor, oamenii duc acas[ din
apa sfin\it[ pe care apoi o folosesc `n
vremuri de grea ̀ ncercare, atunci c]nd
sunt atin;i de boal[ sau alte necazuri. 

~n fiecare an, de ziua praznicului,
curtea m[n[stirii din M[riu; adun[
sute de pelerini veni\i din toate
col\urile S[tmarului ;i din jude\ele
`nvecinate.
M[n[stirea M[riu; este o m[n[stire
de c[lug[ri `nfiin\at[ `n 1993, cu
hramul “Izvorul T[m[duirii”. Este
situat[ ̀ n satul M[riu;, comuna Valea
Vinului. Ob;tea monahal[ este
condus[ de stare\ul, protos. Gherontie
Nerghe;.

De altfel,  trei m[n[stiri din
Episcopia ortodox[ a Maramure;ului
;i S[tmarului, au ca hram Izvorul
T[m[duirii< M[n[stirea M[riu;,
M[n[stirea Rohia (hramul mic) ;i
M[n[stirea Petrova de pe Valea
Vi;eului.

Istoricul s[rb[torii

Aceast[ s[rb[toare comemoreaz[
sfin\irea bisericii N[sc[toarei de
Dumnezeu din Constantinopol, a
Izvorului celui de via\[ f[c[tor ;i
minunile care s-au s[v]r;it de c[tre
Maica lui Dumnezeu `n acest sf]nt
l[ca;. Istoricul acestui praznic provine
dintr-o t[m[duire. Cu pu\in timp
`nainte de urcarea sa pe tron,
~mp[ratul Leon cel Mare s-a plimbat
`ntr-o p[dure, `n apropierea
Constantinopolului. Aici a ̀ nt]lnit un
b[tr]n orb care l-a rugat s[-l conduc[
`n cetate. 

Leon accept[ s[-l c[l[uzeasc[. ~n
drum spre cetate, aproape de un loc
s[lb[ticit, orbul a fost cuprins de o sete
arz[toare ;i l-a rugat pe Leon s[-i dea
ap[. Dup[ `ndelungi c[ut[ri, glasul
Maicii Domnului l-a `ndrumat spre
locul unde exista un izvor< “P[trunde,
Leone, `mp[rate, mai ad]nc `n
p[durea aceasta ;i, lu]nd cu m]inile

apa tulbure, potole;te setea orbului ;i
unge apoi cu ea ochii lui cei ̀ ntuneca\i,
;i vei cunoa;te de ̀ ndat[ cine sunt eu,
care s[l[;luiesc aici de mult[ vreme”.
Profe\ia s-a `mplinit. 

Dup[ ce orbul ;i-a potolit setea a
`nceput s[ vad[. C]nd Leon a fost
proclamat `mp[rat, a zidit l]ng[ acel
izvor o biseric[ cu hramul Izvorul
T[m[duirii.  Mai t]rziu, `mp[ratul
Iustinian, dup[ ce s-a vindecat de o
boal[ incurabil[, cu apa aceluia;i izvor,
`n semn de mul\umire, a construit ;i
el o impresionant[ biseric[.

Credincio;ii care merg ast[zi la
Istanbul - numele nou al vechii cet[\i
a Constantinopolului - pot s[ se
`nchine `n biserica Izvorului
T[m[duirii. 

Actuala construc\ie dateaz[ din
secolul al XIX-lea, dar la subsolul
acesteia se afl[ un paraclis din secolul
al V-lea unde exist[ p]n[ ast[zi izvorul
cu apa t[m[duitoare al Maicii
Domnului.

La noua Mănăstire de maici
“Sfântul Gheorghe” din Turț
Băi a avut loc o slujb[ de sfin\ire
a dou[ icoane care vor fi a;ezate
`n fa\a iconostasului, icoane la
care to\i cre;tinii care trec
pragul l[ca;ului de cult se vor
putea `nchina.

Slujba de sfin\ire a fost oficiată
de părintele Vasile, care vine
ocazional s[ slujeasc[ aici, de la
Mănăstirea Portărița din localitatea
Prilog. Cele dou[ icoane care redau
chipul Mântuitorului și al Fecioarei
Maria avându-l în brațe pe Pruncul
Iisus au fost aduse de  la M[n[stirea
Dumbrava, din jude\ul Alba, sat
Dumbrava, de c[tre o familie care
frecventeaz[ des sf]ntul l[ca; din
Tur\ B[i.

Demn de men\ionat este faptul
c[ p]n[ `n prezent, prin str[dania
maicii stare\e Teofana ;i a celorlalte
maici, care urmeaz[ s[ se stabileasc[
aici, s-au construit un paraclis de

iarn[, un corp de chilii ;i un altar de
var[. ~n timp, acestor imobile li se
vor mai ad[uga altele trebuitoare la
o m[n[stire, mai ales av]nd `n

vedere faptul c[ aici vin s[ se ̀ nchine
;i s[ se roage din ce `n ce mai mul\i
cre;tini, chiar ;i de alte confesiuni.

M. F.

Concert pascal
“Lumină din Lumină”
la catedrala ortodoxă
“Adormirea Maicii
Domnului” 
din Satu Mare

~nvierea Domnului nostru
Iisus Hristos din morţi este cel
mai mare praznic al Bisericii lui
Dumnezeu, fiind dovada iubirii
Părintelui Ceresc faţă de întreg
neamul omenesc. Ziua Învierii
ne îndeamnă la iubire, iertare şi
înţelegere şi ne demonstrează că
toţi constituim o familie
întemeiată pe pacea divină.

Pentru a simţi şi mai
pregnant bucuria şi lumina
Învierii, duminică, 19 aprilie
2015, la orele 17.00, în catedrala
ortodoxă “Adormirea Maicii
Domnului” din municipiul Satu
Mare, va avea loc un concert de
cântări pascale, intitulat “Lumină
din Lumină”. Concertul va fi
susţinut de către corul “Adagio”
al Colegiului Naţional “Ioan
Slavici” din Satu Mare, sub
conducerea domnilor profesori
Ioan şi Ileana Petrovici. Acest
cor, precum se ştie, este laureat
al mai multor festivaluri şi
concursuri naţionale şi
internaţionale, făcând cinste
judeţului nostru şi României.
Intrarea este liberă, fiind aşteptaţi
toţi iubitorii de muzică şi de
spiritualitate, spre a simţi roadele
aduse în lume de către
Mântuitorul Iisus Hristos prin
Învierea Sa.

Hristos a înviat!

150 de s[tm[reni
particip[ la ~nt]lnirea
Eparhial[ a Tineretului
Greco-Catolic 
din Baia Sprie

Aproximativ 150 de tineri ;i
o parte din preo\ii din
Protopopiatul Greco Catolic
Satu Mare particip[ s]mb[t[, 18
aprilie, la ~nt]lnirea Eparhial[ a
Tineretului Greco-Catolic ce va
avea loc la Parohia din Baia Sprie,
anun\[ p[rintele protopop,
Dumitru Roman. Activit[\ile
rezervate acestui eveniment se
vor desf[;ura pe parcursul
`ntregii zile. 

Pentru `nceput, tinerii vor
lua parte la Sf]nta Liturghie,
unde tot ei vor da ;i r[spunsurile.
Totodat[, cei prezen\i vor discuta
pe marginea S[rb[torii ~nvierii
Domnului. 

A doua parte a ̀ nt]lnirii este
rezervat[ mai multor activit[\i
recreative printre care ;i un
spectacol de muzic[ ;i poezie. ~n
cadrul programului, fiecare
delega\ie din eparhie va sus\ine
un moment artistic. 

Tinerii s[tm[reni au preg[tit
`n acest scop un buchet de
c]ntece populare - pricesne `n
interpretarea unei talentate eleve
din Dumbrava Mic[ ;i c]teva
c]ntece din repertoriul clasic, ̀ n
interpretarea unui t]n[r tenor ce
va fi acompaniat la pian.

Reamintim c[ `n fiecare an,
evenimentul dedicat tinerilor are
loc `ntr-o alt[ parohie din
Episcopie. ~n anul 2013
evenimentul a fost organizat la
Satu Mare ;i a reunit aproximativ
1000 de tineri din toat[ Eparhia
Maramure;ului.

~n duminica a 2 -a dup[ Pa;ti (a Sf]ntului Apostol
Toma), Preasfin\itul Vasile Biz[u, episcop al Episcopiei
greco-catolice Maramure; se va afla `ntr-o vizit[
pastoral[ la Satu Mare, anun\[ pr. Dumitru Roman,
protopop al Protopopiatului greco-catolic Satu Mare.
De aceast[ dat[, episcopul Vasile Biz[u se va afla `n
mijlocul credincio;ilor  Parohiei Greco Catolice Sf]ntul
Iosif (Capela “Familia Popp” de la Gar[). Liturghia
arhiereasc[ va `ncepe de la ora 11.00. Pe aceast[ cale
p[rintele paroh, Cristian Ioan Sab[u, consiliul parohial,
Protopopiatul Satu Mare `i invit[ cu mare drag pe
s[tm[reni s[ ia parte la acest moment de rug[ciune.

M.Gh.

PS Vasile Biz[u vine
duminic[ la Satu Mare

Ast[zi este 
pr[znuit 
Izvorul 
T[m[duirii

Slujbă de sfin\ire a dou[ noi icoane
la M[n[stirea Sf]ntul Gheorghe din Tur\ B[i 

Atât în bisericile romano-catolice, cât și în cele
greco-catolice, din duminica de după Paști au început
primele împărtășanii pentru micii enoriași. În general,
aceste evenimente au loc între Paști și Rusalii, dar
aceasta nu este o lege. Mici miri și miresuțe, în această
zi, sub forma Sfintei Cuminecături, prima dată au
ocazia să-L primească pe Isus în suflețelul lor. La
cursurile de catehizare ei se pregătesc timp de trei ani
pentru acest moment. Ritul romano-catolic impune și
miruirea tinerilor care ajung la v]rsta maturității
religioase (peste 14 ani), când de bună voie își pot
reconfirma făgăduințele de la botez. În general, și acest
ritual are loc în perioada dintre Paști și Rusalii, sau
eventual cu puțin timp după sărbătoarea Pogorârii
Sfântului Duh. 

E.L.

Au început primele 
împărtășanii la catolici
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Elevii Colegiului Naţional
„Ioan Slavici”, din clasele a
X-a A și a IX-a C, însoțiți de
profesoarele Camelia Ruba,
Bianca Cigan, Eva
Munteanu și Camelia Sabo,
au pornit, în Săptămâna ,,Să
ştii mai multe, să fii mai
bun!”, pe urmele istoriei.

      În prima zi, pașii i-au purtat
în Cetatea Aiud și Cetatea Alba.
Tot ceea ce au văzut le-a întărit și
mai tare convingerea că istoria îşi
retrăieşte gloria.   Aiudul, de
exemplu,   poate fi socotit drept
unul dintre cele mai vizibile şi,
relativ, bine conservate oraşe
provinciale fortificate din
România, un loc care trebuie pus
neapărat pe lista obiectivelor
turistice medievale care merită
vizitate. Iar Cetatea Alba Carolina,
locul în care trecutul are viitor,
imposibil de descris în câteva
rânduri, dar infinit mai uşor de
descoperit pas cu pas într-o
plimbare, este încă o dovadă a
biruinţei oamenilor asupra

timpului şi un fel unic, greu de
egalat, în care oamenii au ştiut să
transforme vremurile.
      Ajunși seara târziu în Sibiu,
vântul rece și oboseala nu i-au
împiedicat pe elevi să poposească
preț de o oră în Piața Mică, și mai
apoi în Piața Mare a Centrului
Vechi. Muzeul Farmaciei, Casa
Artelor, Muzeul Bruckenthal,
Cafeneaua Haller erau închise,
însă piețele erau pline de lume<
localnici care își făceau plimbarea
de seară și turiști străini (spanioli,
germani și francezi) însoțiți de
ghizi. La lumina felinarelor
clădirile vechi păreau dintr-o lume
de poveste. În trecerea lor, elevii și
profesorii sătmăreni au traversat
Podul Minciunilor (primul pod de
fontă din țară, din 1860), care nu
s-a cutremurat, așa încât se poate
spune că în discuțiile purtate în
acea seară nu s-au strecurat
neadevăruri.
      În ciuda condițiilor deosebite
oferite, elevii au părăsit încă de la
primele ore ale dimineții Hotelul
Ana și și-au îndreptat pașii spre
Piața Mare. Complexul muzeal
Bruckenthal își deschidea porțile.

Construit în stil baroc, Muzeul
Bruckenthal, primul muzeu
deschis oficial în România (1817)
le-a bucurat sufletele cu
minunatele lui exponate< colecțiile
de pictură, aparținând
principalelor școli de pictură
europeană din secolele XV-XVI
(școala flamandă, olandeză,
germană, austriacă, venețiană,
genoveză și napolitană), lucrările
valoroase ale artiștilor români
Grigorescu, Aman, Tonitza,
Luchian ;i Pallady, sculpturile,
piesele de mobilier și obiectele din
argint sau din porțelan românesc
din secolul al XVII-lea.

Fascina\i de locurile
vizitate

      Apoi pașii i-au purtat prin
Piața Huet - un loc încărcat de
istorie, cea mai veche piață
medievală a orașului. Aici istoria
se împletește cu o atmosferă plină
de romantism, timpul părând că a
încremenit lângă casele vechi ”cu
ochi”. Mașinile parcate în fața
clădirilor vechi de sute de ani nu

își găsesc locul în peisaj și mai
degrabă te aștepți să apară cel puțin
o caleașcă de epocă. Întâmpinați
fiind de Biserica Evanghelică, al
cărei turn înalt de 73,34 m (cel mai
înalt din Transilvania) veghează
asupra întregului burg, elevii s-au
simțit ca niște mici intruși în istoria
locului. Ca să simtă aerul de epocă,
ei au pătruns cu mintea și cu inima
în tainele locului. N-au trecut
nepăsători, în grabă, nici pe lângă
Casa Parohială a cărei ușă în stil
gotic datează din secolul al XV-lea
sau pe lângă ”Colțul ispășirii”, unde
erau expuși oprobriului public
persoanele certate cu legea, și s-au
oprit în capul Turnului Scărilor și
au privit de acolo, de sus, strada
care se deschide spre Orașul de
Jos!
      Cu ochii pe ceasul din Turnul
Sfatului și cu regretul că nu mai
pot rămâne (cei 366 de km ce îi
despart de casă nu-s tocmai
puțini), elevii au părăsit Sibiul, dar
şi-au manifestat dorinţa de a
revedea cât mai curând aceste
locuri.

V.N. Deleanu

Elevii Colegiului Naţional
“Ioan Slavici” au vizitat Sibiul
:colarii au vizitat o mul\ime de monumente istorice din secolele XV - XVI

Ajunși seara târziu în Sibiu, vântul rece și oboseala nu i-au împiedicat pe elevi să poposească preț de o oră în Piața Mică, și mai apoi
în Piața Mare a Centrului Vechi

      ~n urm[ cu trei ani,
Organiza\ia Salva\i Copiii
Rom]nia demara proiectul
"Gr[dini\e Estivale", o ini\iativ[
foarte bun[ dac[ se privesc
rezultatele ;i concluziile pozitive
dup[ aceast[ perioad[ de
implementare. 
      Proiectul este parte din
Programul de educa\ie pre;colar[
pentru copiii din toate categoriile
defavorizate ;i s-a n[scut din
nevoia de a diminua fenomenul
abandonului ;colar ;i de a reduce
decalajul privind rezultatele
;colare ale copiilor afla\i ̀ n pragul
excluziunii sociale. 
      De-a lungul celor trei ani, 653
de copii din 30 de gr[dini\e din
\ar[, o astfel de gr[dini\[ estival[
fiind ;i la noi `n jude\, au
beneficiat de cursuri gratuite, de
materiale didactice, o gustare
zilnic[ ;i produse igienico-
sanitare. ~n urm[ cu trei ani, c]nd
proiectul demara `n Rom]nia,
\ara noastr[ se afla `n Top 5 al
\[rilor europene cu cea mai mare

rată de abandon ;colar. Tot la
vremea respectiv[, peste trei
sferturi dintre copiii romi care
abandonau parcursul ;colar nu
beneficiau de educa\ie pre;colară,
43% dintre copiii romi nu figurau
în eviden\ele vreunei institu\ii
;colare, 80% dintre copiii care nu
ajungeau niciodată la ;coală erau
de etnie romă, 38% dintre ace;tia
fiind analfabe\i func\ionali ;i 70%
dintre copiii de etnie romă nu
mergeau la grădini\ă.
      Rezultatele ob\inute de-a
lungul celor trei ani sunt ̀ n opinia
speciali;tilor mai mult dec]t
`ncurajatoare< 94% dintre copiii
participan\i au continuat, după
finalizarea programului estival, o
formă de învă\ământ, iar această
pondere ajunge, în cazul
anumitor grădini\e, la 100%, 85%
dintre copiii înscri;i la ;coală au
finalizat clasa I, 89% din totalul
celor înscri;i în proiect se află în
prezent în eviden\a ;colilor din
comunită\ile în care locuiesc.

eodora Vladimirescu 

Gr[dini\ele estivale ini\iate
de Salva\i Copiii ajut[ la 
diminuarea abandonului ;colar

Primăria municipiului Satu Mare împreună cu
operatorul de salubrizare SC Florisal SA, demarează
acţiunea de curăţenie de primăvară, care se va derula
în perioada<

20.04 - 26.04.2015

Acţiunea se va desfăşura numai pentru colectarea
deşeurilor vegetale din curţile şi grădinile caselor.

Colectarea acestora se va realiza exclusiv în zilele
în care strada este programată pentru colectarea
deşeurilor menajere. Deşeurile vegetale se vor
depozita în grămezi, lângă pubelele cu deşeuri
menajere.

Nu se admite amestecarea deşeurilor vegetale cu
alte deşeuri, deşeurile vegetale fiind colectate separat
de restul deşeurilor.

Rugăm cetăţenii municipiului să respecte zilele
programate şi modul de depozitare, în caz contrar se
vor aplica amenzile prevăzute de Hotărârea
Consiliului Local nr.33/2011. Colectarea şi transportul
deşeurilor vegetale nu se taxează suplimentar pentru
cetăţeni, cheltuielile fiind suportate din Bugetul Local.

Primar,
Dr. Coica Costel Dorel

PRIM{RIA
MUNICIPIULUI

SATU MARE
Colegiul Tehnic “Unio-

Traian Vuia”, în parteneriat
cu Inspectoratul Şcolar
Satu Mare, a organizat la
sediul şcolii cea de-a II-a
ediţie a Concursului
judeţean de TIC pentru
elevii liceelor tehnologice.

Concursul a avut două
secţiuni<

1. Secțiunea TIC s-a adresat
elevilor din clasele a IX-a, a X-
a și a XI-a și a constat în
susținerea unui probe practice
respectând programa şcolară
pentru fiecare clasă în parte. 
2. Secțiunea proiecte s-a adresat
elevilor din clasele  a XII– a și a
constat în realizarea unui
proiect la nivelul programei cu
tematica la alegere (dacă doresc,
elevii pot opta şi pentru tematica
atestatului profesional al
elevului, pregătit pentru
absolvirea clasei a XII-a).

Au participat 28 de elevi de
la următoarele licee tehnologice<
Colegiul Tehnic "Unio-Traian
Vuia", Colegiul Tehnic "Ion
I.C.Brătianu", Liceul Tehnologic
de Industrie Alimentară
”George Emil Palade”, Colegiul
Tehnic ”Elisa Zamfirescu”,

Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu"
Carei.

Premiile obţinute de elevi
au fost următoarele<

Clasa IX
Premiul I - Molnar Ronaldo,

Liceul Tehnologic de Industrie
Alimentară ”George Emil
Palade” (profesor îndrumător<
Moale Daniela> premiul I -
Tătăran Sergiu, Colegiul Tehnic
"Ion I.C. Bratianu" (Sabou Rita)>
premiul II - Copil Adi Sorin,
Colegiul Tehnic "Ion I.C.
Bratianu" (Sabou Rita)> premiul
III- Berecz Patrik- Colegiul
Tehnic "Ion I.C. Br[tianu"
(Sabou Rita)> premiul III - Lazor
Marius Vasile - Colegiul Tehnic
"Unio-Traian Vuia" (Oltean
Lidia)> mențiune I - Balog Alin,
Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu"
Carei (Bontea Timea).
Clasa a X-a

Premiul I - Iluața Ionuț,
Colegiul Tehnic "Ion I.C.
Brătianu" (Tegher Gina)>
premiul II - Sava Marius,
Colegiul Tehnic "Unio-Traian
Vuia", (Onet Mara)> premiul III
- Racz Henrik, Colegiul Tehnic
"Ion I.C. Brătianu" (Tegher
Gina)> mențiune I - Zelicicovici
Roland, Liceul Tehnologic de

Industrie Alimentară ”George
Emil Palade” (Damian Ana).
Clasa a  XI-a

Premiul I - Sacalos Cristian,
Colegiul Tehnic"Unio-Traian
Vuia", profesor Oltean Lidia
Premiul II - Borişteac Cristina,
Liceul Tehnologic de Industrie
Alimentară ”George Emil
Palade” (Moale Daniela>
premiul III - Danciu Florian,
Colegiul Tehnic "Unio-Traian
Vuia" (Oltean Lidia)> mențiune
I - Corjuc Ovidiu, Colegiul
Tehnic"Unio-Traian Vuia"
(Onet Mara).
Clasa a  XII-a

Premiul I - Ienci Samuel
Ionuț, Colegiul Tehnic "Ion I.C.
Brătianu" (Tegher Gina)>
premiul II - Miel Vasile, Colegiul
Tehnic "Iuliu Maniu" Carei
(Bontea Timea).

Comisia de organizare a
concursului  a fost formată din<
profesorii Claudia Cziprok,
(inspector informatică-fizică),
Oltean Lidia, Oneț Mara,
Wagner Erika şi a fost sprijinită
de dr. Popescu Vlaicu, directorul
instituției gazdă.

Informațiile ne-au fost
comunicate de profesoara
Cornelia Bălan Pop.

A consemnat V. Nechita

       Ac\iunea de închidere a
campaniei de plantări organizate
de către Agenția pentru Protecția
Mediului Satu Mare cu ocazia
”Lunii Pădurii” a avut loc la
Centrul reziden\ial pentru
îngrijirea persoanelor vârstnice
suferinde de Alzheimer "Căminul
de Argint" din Viile Satu Mare.
       ~n debutul ac\iunii, zece
pre;colari de la Gr[dini\a nr. 6 din
Satu Mare, institu\ie de ̀ nv[\[m]nt
care a c];tigat concursul de pictat
ou[ cu ocazia Zilei Mondiale a
Păsărilor, au sus\inut un moment
artistic coordonat de către
directoarea Eleonora Nuszer. Apoi
pre;colarii au d[ruit câte un ou
pictat ;i câte o felicitare de Pa;te
fiec[rei persoane vârstnice.
       După momentul festiv, cei 15
consilieri ai APM c[rora li s-au
al[turat ;i 33 de elevi din clasa
pregătitoare a :colii  ”Grigore
Moisil” din Satu Mare ;i totodat[
pre;colarii au pus m]na pe lopat[
;i au plantat 60 de pomi fructiferi.
Puie\ii au fost dona\i de Daniel
David, din pepiniera proprie din
Viile Satu Mare. Scopul acestei
ac\iuni a fost de a oferi persoanelor
vârstnice de la Casa de bătrâni
”Căminul de Argint” un cadru
ambiental plăcut ;i posibilitatea de
a ob\ine fructe proaspete din livada
înfiin\ată în urma acestei ini\iative.

Plant[ri de pomi
la “C[minul
de Argint”

      La :coala Gimnazială Vasile
Lucaciu din localitatea Apa mul\i
părin\i sunt dornici să se
informeze pentru a oferi o
educa\ie cât mai bună, de calitate,
copiilor lor. În acest sens, părin\i
ai elevilor din clasele a-V-a A ;i B
participă la activită\i de consiliere
parentală în cadrul programului
”Învă\ pentru copilul meu” derulat
de către Adriana Marchi;, profesor
consilier, cu sprijinul Deliei Olari,
director, ;i al profesoarelor Ana
Gal ;i Anca Andreescu. Dup[ cum
am aflat de la Adriana Marchi;,
"scopul programului este
informarea ;i instruirea părin\ilor
în vederea asigurării unei educa\ii
de calitate pentru copii, a unui
climat familial propice dezvoltării
armoniase a personalită\ii acestora
;i a prevenirii e;ecului.
      Programul se derulează pe
parcursul a patru întâlniri în
cadrul cărora părin\ii reu;esc să

se cunoască mai bine, să-;i
descopere stilul parental, să-;i
cunoască mai bine copiii.
Totodată, părin\ii află importan\a
disciplinării pozitive, a
comunicării eficiente, asertive,
efectele pe termen lung ale
pedepsei asupra copiilor, precum
;i rolul rela\iilor afective
armonioase din cadrul familiei.
Prin intermediul unui chestionar
părin\ii au putut afla cât de bine
î;i cunosc propriii copii ;i ce fel de
rela\ie de comunicare au cu
ace;tia, care este atitudinea lor în
diferite situa\ii.
      Participan\ii se declară
mul\umiți de acest curs, consideră
că le este util pentru
autocunoa;tere, pentru
cunoa;terea particularită\ilor de
vârstă ale copiilor, în formarea
unei rela\ii pozitive, deschise,
sincere  cu copilul." 

C. B.

:coala Gimnazială Vasile 
Lucaciu Apa desf[;oar[ 
activit[\i de consiliere parental[

Concurs judeţean de Tehnologia Informaţiilor şi 
Comunicaţiilor pentru elevii liceelor tehnologice



l 1 Iunie, nou 52.000 (
0730.254.504 (IZ215364)
l Micro 17, stil Carpa\i, etajul
II, lux 53.000, Careiului  (Micro
15), II, microcentral[, nefinisat
43.000 ( 0728.877.961
(IZ766930)

APARTAMENTE 5 CAM

l V]nd apartament, central, `n
asocia\ie, 137 metri p[tra\i,
modern. ( 0723.323.977
(IZ853425)

V}NZ{RI GARSONIERE

l V]nd garsonier[, bloc de
c[r[mid[, 36 mp, finisat[, geam
termopan, zona Burdea. (
0748.337.607 (IZ218673)
l Garsonier[, semimobilat[,
Micro 15. ( 0736.990.404
(IZ868318)
l V]nd garsonier[ Ostrovului
2A parter. ( 0747.665.819
(IZ885875)
l Garsonier[, ultracentral,
parter, curte interioar[, nou
finisat[, cu central[ termic[. (
0723.468.913 (IZ514399)
l Central, 18.500 euro. (
0751.928.114 (IZ296415)
l Micro 16, 10.900 euro
www.comcas.ro (
0261.711.535, 0740.955.695
(IZ568294)
l V]nd garsonier[ Ostrovului
etaj II, finisat[. ( 0752.114.118
(IZ920998)
l V]nd garsonier[ Neajlov 11.
( 0745.881.681 (IZ694978)
l V]nd garsonier[ str. Clo;ca
74/A, et. I, 21 mp, 9.300 euro,
negociabil. ( 0744.646.709,
0746.953.010 (IZ977191)
l V]nd sau schimb garsonier[
tip apartament cu apartament 2
camere. ( 0742.752.645
(IZ549978)
l Centru, etaj I, 17.000 euro. (
0723.010.193 (IZ479171)
l 8000 - 18.000, toate zonele.
( 0754.842.435 Krisztian
(IZ331977)
l V]nd garsonier[ Clo;ca 72,
et. III, 10.500 euro. (
0724.248.326, 0742.995.732
(IZ971653)

V]nd garsonier[ lux nou[, etaj
II, ultracentral, zon[ lini;tit[, 22
mp, pre\ 19.500 euro. (
0722.354.061 (IZ588025)

V]nd garsonier[ nou[, etaj 2,
zon[ central[, lini;tit[, 28 mp,
pre\ 19.000 euro. (
0722.354.061 (IZ663409)

V}NZ{RI TERENURI

l V]nd locuri de cas[, intrare
Lazuri ( 0745.507.809
(IZ702255)
l V]nd teren intravilan Viile
SM. ( 0747.836.243
(IZ603133)
l V]nd locuri de cas[ intravilan
pentru investi\ii, extravilan ;i
p[dure `n P[ule;ti. (
0744.702.105 (IZ637821)
l V]nd teren cu cas[ 22 ari `n
Ambud. Nr ( 0740.208.067,
0741.588.968 (IZ252740)
l Teren 1 Ha Careiului, 950
euro / ar negociabil. (
0745.775.348 (IZ240138)
l Pentru constructori teren la
Burdea ( 0746.906.795
(IZ266639)
l V]nd loc de cas[ Curtuiu; 1,
8,30 ari ( 0747.324.102

(IZ538142)
l Loc cas[ Victoriei, Petre
Ispirescu. ( 0751.928.114
(IZ844065)

V]nd vie Ardud, v]nd teren
extravilan Satu Mare. (
0726.663.952 (IZ698058)

l V]nd `n Botiz locuri de cas[,
pre\ 1.100 euro/ ar, negociabil.
( 0722.173.105 (IZ725025)
l 2 parcele de 10 ari + utilit[\i
cu PUZ pe centura Satu-Mare-
Botiz, 20 mf la strad[. (
0745.245.994 (IZ236543)
l V]nd loc de cas[ 11 ari `n
Dorol\. ( 0755.566.857
(IZ605327)
l V]nd loc de cas[ `n Veti;, 10
ari, pre\ul negociabil. (
0743.670.922 (IZ238848)

V]nd teren 23 ari pe drumul de
vizavi de Uzina de ap[
M[rtine;ti `ngr[dit, pomi
fructiferi, f]nt]n[, extravilan cu
posibilitatea de a face intravilan,
pre\ fix 13000 euro. Inf. (
0746.267.002 (IZ927729)

l V]nd locuri de cas[ 5-10 ari,
utilit[\i incluse `n Cartierul
Marcus, 2000 euro/ar. (
0755.576.466 (IZ674441)
l V]nd `n Botiz locuri de case
1.100 euro/ar, negociabil. (
0740.806.836 (IZ177359)
l V]nd p[m]nt `n localitatea
Botiz, suprafa\[ 8 ari, pre\
1100/ar negociabil. Informa\ii la
( 0740.674.096 (IZ205434)

V]nd ferm[ compus[ din 3
grajduri cu toate utilit[\ile, la
drum european `n C[ua;. (
0744.108.530 (IZ917756)

V]nd ferm[ compus[ din
grajduri, magazii, ateliere,
f]nare, birouri ;i 30 de ha teren
compasat `n fa\a fermei. (
0744.108.530 (IZ318953)

l De v]nzare 2 locuri de cas[ la
intrare `n Veti; 6,3 ;i 7 ari. (
0746.645.398 (IZ739746)

De v]nzare 2 locuri de cas[
zona, strada Dara, 3,95 ;i 7,5 ari.
( 0746.645.398 (IZ390842)

l V]nd 22 ari intravilan
M[rtine;ti, zona Grigorescu. (
0740.015.866, 0740.009.284
(IZ705941)
l V]nd teren intravilan + hal[
industrial[. ( 0740.514.149
(IZ808642)
l V]nd 7.24 ari parcel[, str.
Viorelelor, P[ule;ti. (
0746.308.248 (IZ971765)
l V]nd teren 57 ari intravilan,
Drum Carei, gaz, ap[, curent,
800 euro/ ar. ( 0747.476.471
(IZ587027)
l V]nd teren intravilan ̀ n Veti;
`n cartierul de vile. (
0754.037.743 (IZ450339)
l V]nd 31 ari teren intravilan
`n zona P[ule;ti. (
0744.540.210 (IZ420815)
l V]nd 9.6 ari teren `n comuna
Lazuri, cu utilit[\i. (
0744.701.162 (IZ332009)
l Loc cas[ sat Decebal, 8 ari,
8000 euro. ( 0742.940.342
(IZ947994)
l Petea, teren 19 ari, deschidere
50 m, drum intravilan, utilit[\i,
ideal investi\ii, pre\ 1400
euro/ar. ( 0740.480.586
(IZ814501)
l V]nd 150 ari `n Botiz pe
centur[, toate utilit[\ile. Dau ;i
parcele de 50 ari. (
0756.916.010 (IZ807025)

V]nd teren intravilan, strada
Cerbului, toate utilit[\ile, ap[,
gaz, curent, canal, 1200 mp. (
0743.667.799 (IZ313423)

l V]nd teren 500 mp, la intrare
`n Veti;, `n cartierul Riviera, cu
utilit[\i, CF, PUZ. (
0770.802.519 (IZ684906)
l Oferta! Urgent, teren Lazuri,

24 ari, `nainte de centur[. (
0745.476.469 (IZ532998)
l V]nd loc de cas[ `n Botiz, 15
ari l]ng[ ;osea. ( 0754.426.215
(IZ211246)
l V]nd teren intravilan 0.70 ha
`n Lazuri. ( 0741.045.025
(IZ681920)
l V]nd teren 44 ari `n comuna
Bercu. ( 0772.267.512
(IZ377146)
l V]nd teren Aurel Vlaicu la
ie;ire din ora;. ( 0751.343.178
(IZ728539)
l V]nd loc de cas[ pe Petre
Ispirescu. ( 0740.914.057
(IZ115416)
l Agricol 38 ha Decebal,
intravilan str. Odoreului 5,5 ari
www.comcas.ro (
0261.711.535, 0740.955.695
(IZ220238)
l V]nd teren intravilan 8 ari `n
Veti;. ( 0740.850.691
(IZ927907)
l V]nd teren 72 ari zona de
agrement P[durea Noroieni. (
0744.878.808 (IZ116318)
l V]nd 6 ari teren + c[su\[ de
lemn cu utilit[\i. (
0745.319.119 (IZ192788)

V]nd urgent 72 ari semicentral
Carei ( 0770.493.225
(IZ541808)

l V]nd teren intravilan
comuna Noroieni. (
0743.301.623 (IZ573574)
l V]nd teren intravilan 78 ari
pe drumul Veti; (
0745.753.371, 0751.213.355
(IZ902267)
l V]nd 40 ari teren intravilan
`n Halmeu. ( 0748.433.046
(IZ546248)
l V]nd teren `n Dorol\. (
0756.454.985 (IZ580390)
l V]nd 2,5 ha teren, drumul
Careiului. ( 0745.508.895
(IZ364427)
l V]nd teren 30 ari pe
Careiului, l]ng[ Praktiker.
Informa\ii la ( 0756.349.186
(IZ131932)
l Bercu Ro;u gr[din[ cu cas[
de vacan\[, curent ap[ potabil[,
curent intrare cu ma;ina ;i o
teras[. ( 0740.693.265
(IZ904146)
l V]nd loc de cas[ strada Dara,
20 de ari cu 50 de m front. (
0740.470.961 (IZ709501)

V]nd p[dure la S[c[;eni, teren
agricol l]ng[ T[;nad. (
0361.416.913, 0729.891.156
(IZ266898)

l V]nd 40 ari l]ng[ ;trand
Carei. ( 0763.665.533
(IZ535515)
l V]nd teren intravilan 50 ari
strada Ama\ului. (
0745.527.102 (IZ830344)
l V]nd 14 ari teren intravilan
`n Cionche;ti (centru). (
0747.227.368 (IZ168829)
l V]nd teren pe Lucian Blaga
l]ng[ ;osea. ( 0771.223.471
(IZ132910)
l 27 ari intravilan, strada
Ghioceilor, 25.000 euro. (
0744.562.396 (IZ986855)
l V]nd teren extravilan `ntre
Dorol\-Lazuri, l]ng[ drum
asfaltat, 1.7 ha, ( 0744.535.998
(IZ760576)
l V]nd teren `n Culciu Mare.
( 0771.223.471 (IZ218594)
l 9 ari cu utilit[\i, 12.500 euro.
( 0736.815.111 (IZ937965)
l 16.28 ari l]ng[ Autonet, 70 m
front. ( 0736.815.111
(IZ635421)
l V]nd 66 ari teren intravilan,
loc pitoresc, localitatea Bic[u,
jude\ul Satu Mare, 4 ha teren
intravilan, localitatea Bic[u,
jude\ul Satu Mare cu lac, nr.
cas[, ;ur[, potgarie ;i p[dure 1
ha, 80 ha teren extravilan la
limita localit[\ii Pomi, jude\ul
Satu Mare, 33 ari teren lac ap[,
deschidere la ap[ 33 m. (
0722.330.454 (IZ219042)
l V]nd 20 ari `n R]tu Mare. (
0748.103.425 (IZ413673)
l 32 ari Viile SM 3.500 euro, 15

ari 3.300 euro / ari. (
0741.422.400 (IZ536240)
l V]nd teren 2,20 ha `n Micula
cu utilit[\i, drum, ap[, curent.
( 0744.124.292 (IZ918923)
l V]nd teren 28 ari `n Viile Satu
Mare str. Principal[ cu
posibilit[\i curent, ap[, 700 euro
aria. ( 0740.767.565
(IZ583525)
l 5 ari zona Veti; 7.000 euro
negociabil ( 0745.921.304
(IZ534009)
l V]nd teren intravilan `n Viile
Ardud 41 ari pre\ 14.000 euro,
negociabil ( 0748.128.472
(IZ828108)

57 ari intravilan Lazuri (
0748.299.500 (IZ599696)

l V]nd 14 ari teren intravilan
`n prelungirea str[zii
C[r[midarilor ( 0361.427.469,
0770.913.430 (IZ549383)
l V]nd teren intravilan `n
Odoreu, 8 - 10 ari. (
0756.773.540 (IZ636038)
l V]nd teren intravilan Viile
Satu Mare, 62 ari, utilit[\i. (
0740.498.486 seriozitate
(IZ580000)
l V]nd 12 ari gr[din[ situat[ pe
mal drept al Some;ului. Nr. (
0755.583.070 (IZ721069)
l V]nd 86 ari zon[ industrial[
Odoreu, curent, gaz, este. (
0740.434.717 (IZ728701)

V]nd teren pe strada Ama\ului
cu posibilitate de utilit[\i ap[ ;i
curent. ( 0741.406.721
(IZ261555)

l V]nd teren `n zona P[ule;ti.
( 0744.918.947, 0745.926.832
(IZ386532)
l V]nd teren Cionche;ti, 18.5
ari. ( 0755.648.714 (IZ993826)
l V]nd loc de cas[ `n P[ule;ti,
ap[, canalizare, gaz, curent,
asfalt. ( 0745.360.629
(IZ214502)

SCHIMBURI

l Schimb apartament dou[
camere, 83 mp Centrul Nou,
finisaje superioare, mobilat ;i
dotat super cu similar Cluj
Napoca. Informa\ii (
0746.166.497 (IZ590184)
l Schimb apartament 2 camere,
etaj 1, cu apartament 3 camere +
diferen\[. ( 0740.971.236
(IZ112260)

ROM}NE:TI

l V]nd Dacia prin programul
Rabla. ( 0745.938.323
(IZ918878)
DACIA LOGAN 
l V]nd Dacia Logan, 2005, pre\
1800 euro. ( 0742.789.705,
0743.686.155 (IZ447268)

CUMP{R{RI AUTO
ROM}NE:TI

l Cump[r Logan avariat. (
0745.607.517 (IZ117496)

V}NZ{RI AUTO STR{INE

l V]nd ma;in[ taxi +
autoriza\ie taxi. (
0744.666.998 (IZ737433)
AUDI 
l V]nd Audi A4, 1.9 TDI, an
2000. ( 0740.463.506
(IZ627602)
BMW 
l BMW 524 TD. (
0743.14.022 (IZ330932)
DAEWOO 
l Cielo din 1995, 139.000 km
reali ( 0755.790.325
(IZ733474)
FORD 
l V]nd Ford Galaxi, motor 1.9
TDI. ( 0742.009.362
(IZ972478)

V]nd Ford Focus TDCI, 2006,
recent adus, stare perfect[,
consum 5 l, impecabil. (
0747.769.059 (IZ434697)

OPEL 

Opel Antara, 2009 ̀ nmatriculat.
( 0746.848.898 (IZ968152)

l V]nd Opel, 2004, 1,7 CDTI,
euro 4. ( 0743.185.681.
(IZ280846)
PEUGEOT 
l V]nd Peugeot 308, ro;u
Babylon, 08/2008, 120.000 km,
diesel, multe op\iuni, euro 4,
`nmatriculat Belgia, pre\ 4800
euro. ( 0757.411.277
(IZ757503)
RENAULT 
l Renault Twingo 1998,
`nmatriculat, taxa nerecuperat[,
motor 1.200 benzin[, pre\ 1.200
euro, negociabil. (
0746.614.243 (IZ454722)
l V]nd Renault Twingo 2004,
stare foarte bun[> congelator 4
sertare din Germania. (
0748.086.317 (IZ592668)
l Renault Scenic 3, an 2011,
recent `nmatriculat, 5600 euro.
( 0745.607.517 (IZ422373)
SKODA 
l V]nd Skoda Fabia 1,2
benzin[ din 2009, 48.000 km,
`nmatriculat[. Nr. (
0770.622.725 (IZ496918)
l V]nd Skoda Octavia, 2008,
TDI. ( 0747.227.368
(IZ654647)
SUZUKI 
l V]nd ma;ina Suzuki Vitara.
( 0741.045.025 (IZ727219)
VOLKSWAGEN 
l V]nd Passat 1,9  TDI an 2000
Germania ( 0748.796.701
(IZ680980)
l V]nd Touran 1,9 TDI recent
adus Germania ( 0748.284.664
(IZ220914)
l Golf V, 2005, 1.9 TDI. (
0744.912.325 (IZ755070)
l V]nd VW Polo combi. (
0757.264.596 (IZ601751)
l Passat 2006, 2.0 TDI. (
0744.912.325 (IZ622594)
l V]nd VW Passat, VW Bora,
Ford Focus, Renault Laguna,
Renault Scenic - Megane, BMW
520 D, recent aduse `n \ar[. Inf.
( 0755.171.607 (IZ271296)
l VW T4 2,4D 1.800 euro
`nmatriculat ( 0744.431.319
(IZ413287)
l V]nd VW Passat din 2007
Diesel 5.500 euro, negociabil (

0748.128.472 (IZ311547)
l V]nd Sharan, 2001, 1,9 TDI.
( 0743.185.681. (IZ330853)

CUMP{R{RI AUTO
STR{INE

l Cump[r autoturisme avariate.
( 0745.607.517 
(IZ710798)
l Cump[r ma;in[ echipat[ taxi
cu autoriza\ie valabil[.
Informa\ii ( 0742.655.264
(IZ389486)

~NCHIRIERI AUTO
STR{INE

l Autoturisme. (
0743.450.946 (IZ677172)
l ~nchirieri ma;ini. (
0745.683.683, 0722.430.092
(IZ253122)
l ~nchiriei auto. (
0748.641.934 (IZ464189)
l ~nchiriez auto. (
0753.939.252 (IZ406653)
l Dau autoturism `n chirie. (
0770.797.586 (IZ902581)
l ~nchiriez autoturisme (
0757.892.998 
(IZ429737)
l ~nchirieri auto. (
0744.768.318 (IZ529885)
l ~nchiriez autoturism. (
0743.021.763 (IZ271470)

V}NZ{RI MOTOCICLETE

l V]nd o motoret[ marca
Moped, pre\ negociabil. (
0361.808.299 (IZ554656)

PIESE

l V]nd jante aliaj cu sau f[r[
anvelope Audi, Passat, Polo,
Golf V, Mercedes, Logan, Ford,
Opel. ( 0748.796.701
(IZ262997)
l V]nd cauciucuri diferite
dimensiuni, pre\ 100 lei bucata
( 0742.167.515 (IZ396650)

V}NZ{RI AUTOUTILITARE
REMORCI

l V]nd remorc[ 1300 kg
acoperit[. ( 0745.527.102
(IZ817461)
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Societate comercial[
este interesat[ s[ cumpere
de la proprietar sau aflate
`n lichidare, depozite
pentru cereale construite
recent, depozite pentru
cereale construc\ii mai
vechi dar `n stare bun[
sau 2 - 3 ha teren cu
utilit[\i (ap[, electricitate,
gaz) cu destina\ie
construc\ii depozite. 

Plata `n 48 ore!

A;tept[m oferte cu
men\ionarea pre\ului pe

adresa e-mail< 
chemicalimpex@clicknet.ro.

vânz{ri terenuri

V]nd loc de cas[ `n
Ambud la ;osea, 15 ari.

Tel.0722578831

V]nd loc de cas[ `n
Ambud, strada cu

cabin[ telefonic[, 15
ari. Tel.0722578831

V]nd 20 ha teren agricol
`n P[ule;ti, pretabil BIO,

tel. 0722578831.

vânz{ri garsoniere

vânz{ri ap. 5 cam.

schimburi

auto române:ti

auto str{ine

camioane - remorci
- autoutilitare



Remorc[ basculabil[ 3 tone. (
0749.237.000 (IZ560655)

BULDOEXCAVATOARE 
l Buldoexcavator stare perfect[
de func\ionare ( 0740.784.049
(IZ125232)

FORD 
l V]nd Ford Transit, 6 locuri +
platform[. ( 0743.218.920
(IZ185339)
MERCEDES 
l V]nd dub[ Mercedes Benz
din 1990 cu motor 2500 - 2900,
axul cu dublu ro\i. (
0742.783.183 (IZ509975)

VOLKSWAGEN
TRANSPORTER 

l V]nd VW Transporter 1,9
TDI an 2000, basculabil. (
0762.242.130 (IZ832379)

~NCHIRIERI
AUTOUTILITARE

REMORCI

l ~nchiriez remorci de 750 kg.
( 0754.455.729 (IZ398129)
l ~nchiriez buldoexcavator. (
0261.842.077, 0749.755.677
(IZ499497)

V}NZ{RI DIVERSE

l V]nd stepper `n sportline
Skeleton 1259 cump[rat `n
Danemarca, 550 lei. (
0752.230.647 (IZ143195)
l V]nd p[linc[ de prune 15 lei
/ l. ( 0752.849.297 (IZ450903)
l V]nd parchet. (
0746.623.401 (IZ449446)
l Rezervoare 1000 litri ;i
butoaie 220 litri. (
0745.143.143 (IZ685962)
l Lemne de-foc (;i cantit[\i
mici). ( 0745.143.143
(IZ565914)
l V]nd lemne foc uscate. (
0746.205.306 (IZ254561)
l Vindem folii anti`nghe\, solar,
mulcire, plase umbrire, semin\e
profesionale, saci, pesticide,
`ngr[;[minte, turb[, unelte de
gr[din[rit. ( 0745.644.347
(IZ502137)
l V]nd butoaie inox. (
0740.925.491 (IZ548863)
l V]nd geamuri termopane din
lemn masiv de bun[ calitate,
obloane incluse, pre\
convenabil. ( 0755.666.332,
0261.838.073 (IZ691160)
l V]nd ca; ;i br]nz[
fr[m]ntat[ de oaie, pre\ 14 lei /
kg. ( 0744.915.936 (IZ502640)

V]nd structur[ metalic[ pentru
hal[, 440 mp, nou[. Inf (
0743.667.799 (IZ158841)

l V]nd pres[ pele\i. (
0751.371.000 (IZ193233)
l V]nd por\i garaj de tabl[ din
demol[ri. ( 0724.380.585
(IZ689541)
l Lemn de foc plop uscat, 3 m,
250 Ron. ( 0749.469.669
(IZ455310)
l V]nd dou[ terase din lemn.
( 0744.628.094 (IZ805176)
l V]nd rachet[ tenis Head
Radical MP din 2014, pre\ 450
lei, negociabil. ( 0745.368.362
(IZ731015)
l V[nd cote\ iepuri. (
0748.394.245 (IZ923885)
l V]nd nisip, balastru, lemne
de foc, pre\ avantajos. (
0756.483.057 (IZ254800)
l V]nd tutun frunze. (
0727.586.976 (IZ282096)

V]nd poart[ intrare 3.50 + 1

pre\ 1500 Ron. Detalii la (
0746.354.491  (IZ938471)

l V]nd nisip, balastru, lemne,
de;eu, rumegu;, gunoi. (
0745.569.712 (IZ392495)
l V]nd \igl[ Tondach XXL
nou[. ( 0768.136.264
(IZ962994)
l V]nd polizor dublu, aparat de
sudur[, moar[ cu cioc[nele,
desf[c[tor porumb, ;i;c[ri\[. (
0728.598.118 (IZ611464)
l Termopane la comand[.
Execut[m produse de calitate
pentru toate buzunarele. (
0740.225.966, 0261.768.500
(IZ911939)
l V]nd 1.000 buc[\i \igle la 40
bani bucata ( 0752.296.352
(IZ688728)

l V]nd c[r[mid[ din demol[ri.
( 0755.481.043 (IZ210567)
l V]nd \evi. ( 0770.622.604
(IZ567558)
l V]nd 4 jante aluminiu R 15.
( 0742.304.960 (IZ585732)
l V]nd Euro- darts. (
0744.345.076 (IZ870943)

SPATII COMERCIALE

l ~nchiriez spa\iu comercial. (
0745.530.688 (IZ576464)
l V]nd spa\iu comercial nou cu
chiria; la 350 euro. (
0772.262.117 (IZ772802)
l Zona Careiului 100 mp
www.comcas.ro (
0261.711.535, 0740.955.695
(IZ582887)

l 39 mp Soarelui 36.000 euro
( 0745.698.536 (IZ518734)
l Spa\iu comercial, cabinet,
birou, depozit, magazin (
0740.099.762 (IZ548496)
l Spa\iu comercial 35 mp
ultracentral chirie 450 euro (
0744.539.525 
(IZ210668)
l ~nchiriez spa\iu comercial
Corvinilor 26. ( 0744.169.240
(IZ931091)
l ~nchiriez spa\iu Universului.
( 0768.136.264 (IZ972523)
l Zona Tribunal, birou 60 mp,
parter, finisat - 35.000 (
0728.877.961 (IZ976631)
l Societate comercial[ vinde
spa\iu comercial central. (
0758.513.788 (IZ253246)

V]NZ{RI MOBIL{

l Depozit mobil[ second-hand
pe Haiducilor nr. 2(intrare de pe
Odoreului),
ww.mobilasecondsatumare (
0755.516.467 (IZ115802)
l V]nd col\ar buc[t[rie, mese
;i diferite piese mobil[, Austria.
( 0742.409.601 (IZ838125)
l V]nd canapea nou[
extensibil[. ( 0747.396.082,
0361.809.414 (IZ254992)
l V]nd canapea extensibil[ 300
lei. ( 0751.213.355 (IZ221994)
l V]nd col\ar buc[t[rie lemn
masiv 160 x 160 cm. (
0748.161.646 (IZ480847)
l V]nd iein mobil[ dormitor
lemn masiv. ( 0754.664.242
(IZ398628)
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Poesis, locul ideal pentru evenimente

Rezerv[ri ;i comenzi la telefon< 0755.76.37.47 sau 
pe adresa de e-mail< info@hotel-poesis.ro

Organiz[m 
nun\i, botezuri, pomeni 
p]n[ la 100 de persoane

l nun\i - meniu `ncep]nd de la 100 lei/persoan[>
l botezuri - meniu `ncep]nd de la 75 lei/persoan[>

l pomeni, parastase - `ncep]nd de la 20 lei/persoan[.

Vă oferim me-
niuri complete
sau adaptate la
orice buzunar

pentru<

nunți, 
botezuri,
aniversări,
majorate,
conferin\e,
congrese,
seminare,
simpozioane,
evenimente
interne,
traininguri,
lans[ri produse,
evenimente 
de pres[,
prezent[ri 
de mod[, 
licita\ii de art[,
pomeni,
parastase!

VÂNZ{RI DIVERSE

V]nd parc de
distrac\ie pentru copii
1.5 H cu pist[ asfalt,
lac cu insul[, juc[rii
copii, teren de volei,
caban[ din lemn ;i

metal. Tel. 0722578831

V]nd ma;in[ de brodat 8
capuri Germania cu 

program de broderie pe
laptop.

Telefon 0722-578831

SPA|II COMERCIALE

VÂNZ{RI MOBIL{



l De v]nzare mobil[ SM7,
ma;in[ de cusut Ileana ;i lemne
pentru foc. ( 0361.413.879
(IZ690955)
l V]nd scaune, mese, fotolii (
0745.312.597 (IZ148390)
l V]nd mobil[ Lucia, col\ar
Laguna stare foarte bun[. (
0742.979.120 (IZ207591)

V]nd ma;in[ de sp[lat,
dormitor 1 persoan[, marf[
Germania ( 0747.769.059
(IZ302787)

l V]nd mobil[ de buc[t[rie
adus[ din Germania. (
0754.901.763. (IZ274392)
l V]nd canapea, fotoliu,
extensibil ;i mobil[ de camer[.
( 0747.546.289 (IZ526869)

V}NZ{RI
ELECTROCASNICE

l V]nd combin[ frigorific[,
ma;in[ uscat haine, congelator
sertare, lad[ frigorific[, cuptor
cu plit[ electric. (
0746.974.316 (IZ231482)

V}NZ{RI ELECTRONICE

l Calculatoare Pentium de la
250 Ron, diferite configura\ii,
monitoare LCD, 160 Ron,
laptopuri 500 Ron, garan\ie. (
0744.511.267 (IZ577438)
l V]nd consol[ playstation 3 `n
stare foarte bun[ cu 2 manete
Sony originale, 2 cabluri de
`nc[rcare pentru manete ;i 3
jocuri Fifa 15, 14, 13. (
0743.855.492 (IZ563067)

V}NZ{RI AGRICOLE

De v]nzare motocoase Stihl noi
cu garan\ie. ( 0261.715.122
(IZ576905)

l V]nd tractor Fiat 445
porumb boabe. ( 0744.243.775
(IZ836531)

V]nd 1800 mp de ser[ din
material zincat, aproape nou,
bun pentru hal[, magazie,
grajduri. ( 0746.981.271
(IZ645803)

l V]nd tractoare Interna\ional
modele 745 XL, 4x4, 1055 XL,
4x4, 1046, 4x4, 744, 834, 844,
stare perfect[ de func\ionare. (
0745.913.469 (IZ617619)
l V]nd Belarus 91. (
0741.493.929 (IZ899520)
l V]nd tractor Fiat 750 Special
original din Italia. Informa\ii la
( 0740.123.494 de preferat
dup[-masa. (IZ618676)
l V]nd culeg[tor porumb
;tiule\i, 2 r]nduri
autopropulsant[. (
0743.170.232 (IZ693129)
l V]nd semin\e de lucern[,
ghizdei ;i porumb boabe. (
0748.866.954 (IZ959843)
l V]nd porumb boabe (
0742.805.886 (IZ747659)
l V]nd semin\e de lucern[,
ghizdei ;i un selector nou. (
0744.367.830 (IZ885228)
l V]nd soia de s[m]n\[ (
0733.187.021 (IZ743899)

l V]nd tractor YTO 4x4 de 74
CP de 3 ani `n stare perfect[
urgent din motive de s[n[tate,
cu motor Perkins, clim[, ro\i
mari. ( 0748.516.821
(IZ621135)

V]nd sem[n[toare SPC 6
r]nduri ;i pr[;itoare `n 6
r]nduri, `n stare perfect[ de
func\ionare. ( 0729.034.894
(IZ808135)

l V]nd tractor International cu
utilaje cu tot, toate `n stare de
func\ionare bun[, tractorul
trage fa\a ;i spatele, adic[ dubl[
trac\iune, pre\ negociabil. (
0754.873.552, 0743.396.507
(IZ403267)
l V]nd moar[ de m[cinat
furaje la tractor, zdrobitor
struguri, pres[ struguri. (
0770.636.228, 0361.425.158
(IZ760545)
l V]nd New Holland 190 CP
din 1996, 17.000 euro (
0762.242.130 (IZ724609)
l V]nd John Deere 110 CP din
1996, 6 cilindri, 4x4, 16.000 euro
( 0762.242.130 (IZ149305)
l V]nd tractor Belarus cu plug
;i 100 litri \uic[. (
0748.532.182 (IZ732835)
l De v]nzare ghimbir ;i cartof
dulce pentru `ns[m]n\are. (
0742.599.372 (IZ118122)

Plug, ma;in[ ierbicidat. (
0742.256.073 (IZ266367)

l V]nd 2 tone m[lai ;i o scroaf[
gestant[ ( 0749.811.159
(IZ290145)
l V]nd cartof de consum 60
bani, s[m]n\[ 40 bani (
0748.666.059 (IZ330655)
l V]nd SPC 4, coas[ 165 ;i disc
4.5. Mobil nr. ( 0748.103.441
(IZ628062)
l V]nd ov[z, cartofi s[m]n\[.
( 0757.757.390 (IZ139866)
l V]nd f]n ( 0745.211.582
(IZ565713)
l V]nd cistern[ pe 2 ro\i 1.650
l MIA 3,5 tone, disc 4,5 m `n V,
moar[ cu capacitate de 3 - 4 tone
pe or[ cu motor tablou electric
;i pres[ de balotat balo\i rotunzi.
( 0758.508.397 (IZ365521)
l V]nd paie, balo\i mici. (
0746.147.814.  (IZ286908)
l V]nd tractor U 650. (
0754.864.920.  (IZ739080)
l V]nd paie. Asigur transport.
( 0742.033.901.  (IZ910392)
l V]nd tractor John Deere,
model 1630 `n stare foarte bun[.
( 0758.681.350 (IZ875025)

V]nd SPC-4 cu fertilizator,
discuri 2.5-3.2 m, coas[ 1,35,
1.65-1.85 m, noi la pre\ de
produc[tor. ( 0744.616.418
(IZ564545)

V}NZ{RI ANIMALE

l V]nd porci, v]nd albine. (
0752.774.161 (IZ940435)
l V]nd ou[ de prepeli\[.(
0745.082.052 (IZ718002)

l V]nd tineret bovin. (
0756.667.855 (IZ353440)
l Vindem pui de g[in[ rasa de
carne ;i mixt[ `n Ciuperceni. (
0744.961.898 (IZ387904)
l V]nd porci, vac[ ;i o iap[.  (
0745.940.106 (IZ544834)
l V]nd 50 oi f[r[ miei foarte
frumoase la 300 Ron bucata ;i
17 capre 250 Ron, Boine;ti. (
0746.363.017 (IZ366831)
l V]nd c[\ei Brak German. (
0741.310.195 (IZ916216)
l V]nd porci gra;i ;i o juninc[
de trei ani, clasa I. Informa\ii `n
Veti; str. Principal[ 476.
(Chereche;) (IZ566507)
l V]nd ;oldani. (
0740.383.245 (IZ338693)
l V]nd 170 de oi cu miei.
Detalii la ( 0741.706.783
(IZ121914)
l V]nd Bichon Maltese (
0756.685.946 (IZ409345)
l V]nd vi\ea 2 luni (
0757.693.790 (IZ869492)
l V]nd pui de 1 kg de carne. (
0752.704.915 (IZ951135)
l V]nd albine. ( 0753.755.476
(IZ113774)
l V]nd vac[ gestant[ 9 luni. (
0747.799.788 (IZ596445)

V]nd purcei frumo;i, Lip[u (
0742.528.378 (IZ839587)

l V]nd familii albine (
0723.822.167 (IZ610605)
l V]nd porci de aproximativ 80
- 115 kg ( 0744.504.533
(IZ369883)
l V]nd albine, v]nd porci cu
patru ;unci. ( 0752.774.161
(IZ944571)

C[ut[m femel[ rasa Golden
Retriever (Labrador) pentru
`mperechere. ( 0744.697.500
(IZ939008)

l V]nd porci ;i ;oldani de
carne, diferite m[rimi (
0771.058.162, 0721.191.825
(IZ182693)
l V]nd 4 vaci de lapte 4.500 lei
negociabil `n comuna Botiz. (
0743.235.885 (IZ516459)
l V]nd ;oldani 35 - 70 kg ;i pui
de 5 s[pt[m]ni. (
0743.597.226 (IZ950724)
l V]nd albine ( 0744.760.729
(IZ311223)
l V]nd oi. ( 0743.140.022
(IZ636363)
l V]nd pui Cane Corso (

0740.311.846  (IZ931524)
l V]nd taura; alb - negru de 6
s[pt[m]ni ( 0740.684.488
(IZ393116)

l V]nd vac[ `n Decebal. (
0745.907.057 (IZ251267)
l V]nd porci. ( 0740.937.453
(IZ698159)
l V]nd albine ( 0749.212.100
(IZ825781)
l V]nd urgent 28 de capre cu
iezi. ( 0746.835.114
(IZ897965)
l V]nd porci, purcei
Vietnamezi. ( 0758.508.397
(IZ526233)
l V]nd un porc de 160 kg, 5
purcei de 9 s[pt[m]ni ;i 2 iezi,
la Ghenci. ( 0764.695.924.
(IZ626432)
l V]nd pui carne, Tiream. (
0744.314.043. (IZ386170)
l V]nd 2 scrofi\e gestante,
Carei. ( 0361.427.240.
(IZ768902)
l V]nd purcei de 7 s[pt[m]ni.
( 0765.270.231 (IZ208261)
l V]nd albine. (
0744.938.211. (IZ800075)
l V]nd scroaf[ gestant[ ;i
scroaf[ vietnamez, g[ini de cas[
;i coco;i ;i un c]ine de paz[. (
0754.632.299 (IZ321605)
l V]nd c[\ei Shi-Tzu. (
0740.306.573 (IZ966429)

CITA|II

l Se citeaz[ ̀ n data de 28 aprilie
2015, ora 8.00 la Judec[toria
Satu Mare, cam. 64 complet
c11c-ff-fam domnul Cacola
Petru n[scut la data de 5 mai
1969 `n proces cu reclamanta
Cacola Maria `n dosarul nr.
10781/296/2014-divor\.
(IZ317974)

DIVERSE

l Cedez sal[ pentru nunt[ `n
data de 19.09.2015. (
0741.063.648 (IZ743243)
l Cedez sal[ nunt[ la Pas ̀ n Doi
pe 23 august. ( 0754.522.436
(IZ292235)

Jankmajtis organizeaz[ concurs
pescuit 26 aprilie. (
0744.134.975, 0036.204.528.193
(IZ456445)

CHIRII

l ~nchiriez cas[ Lucian Blaga
l]ng[ OMV ;i depozit 140 mp +
birouri Lucian Blaga 103. (
0744.561.709, 0744.547.522
(IZ690055)
l ~nchiriez spa\ii 150-500 mp.
( 0744.578.910 (IZ374416)
l Nou, 2 camere pentru
preten\io;i-250 euro. (
0728.877.961 (IZ545410)
l Caut de `nchiriat hal[ de
produc\ie 350 - 500 mp. (
0741.307.842 (IZ848540)
l Dou[ camere, finisat, mobilat,
utilat. ( 0743.301.671
(IZ282723)
l Chirie fete ( 0752.836.339
(IZ986160)

Dau spa\iu comercial 42 mp, (
0742.217.763 (IZ397291)

l ~nchiriez apartament cu o
camer[, utilat complet, la cas[ ̀ n
zona ;trandului. (
0753.016.733 dup[ ora 15<00
(IZ455646)
l Chirie ap. B-dul Transilvania,
nr. 1, teras[, full dotat. (
0784.688.033, 0768.967.426
(IZ699037)
l Apartamente, case, garsoniere
`n toate zonele ora;ului.
www.comcas.ro (
0261.711.535, 0740.955.695
(IZ683842)

l Central 55 mp, 100 mp, birou
central 100 mp www.comcas.ro
( 0261.711.535, 0740.955.695
(IZ870798)
l Chirie garsonier[ (
0748.313.962 (IZ910631)
l Chirie 100 euro, 2 camere,
utilat, aleea Ipote;ti se poate
vedea dup[ ora 18<00, garan\ie
200 euro. ( 0745.387.023,
0746.508.048 (IZ502895)
l ~nchiriez apartament 2
camere, nemobilat, etaj 1,
Botizului 59 / 25 (
0745.914.902 (IZ487039)
l Ofer `n chirie spa\iu
comercial central. (
0745.319.119 
(IZ232797)
l ~nchiriez garsonier[ pe
Ostrovului bl 14, apartament
112 ( 0755.352.347
(IZ342733)
l Dau `n chirie apartament 2
camere C II. ( 0753.919.915
(IZ256821)
l Dau `n chirie apartament cu
trei camere, restructurat `n
Micro 17. ( 0753.770.879
(IZ316656)
l Dau `n chirie hal[ din zid[rie
de 200 mp cu utilit[\i, curent
trifazic, la intrare `n Veti;, l]ng[
;osea. ( 0753.770.879
(IZ792328)
l Ofer chirie cas[ l]ng[ Liceul
Economic. ( 0747.767.739
(IZ504217)
l ~nchiriez camere pentru
delega\ii, echipe de muncitori
etc. ( 0740.247.228 (IZ604004)

l ~nchiriez cabinet
stomatologic Negre;ti Oa;. (
0745.836.214 
(IZ488268)
l Spa\ii comerciale Satu Mare.
( 0747.033.378 (IZ826766)

Dau `n chirie spa\iu comercial
amenajat pentru cafe bar situat
pe Calea Traian. Informa\ii (
0742.075.771 (IZ651133)

l Apartament chirie. (
0746.798.738 (IZ184110)

l Dau `n chirie garsonier[
pentru preten\io;i. (
0745.268.047 (IZ969793)

l Apartamente. (
0753.049.676 (IZ675219)
l Primesc `n gazd[ o persoan[.
( 0751.766.258 (IZ704764)
l ~nchiriez spa\ii pentru
depozitare ;i birouri. (
0751.542.120 (IZ617457)
l Magazin 18 mp, intrare Micro
17. ( 0754.664.242 (IZ970102)
l Dau `n chirie garsonier[ tip
apartament pe str. Lucian Blaga.
( 0745.230.712 (IZ493303)
l Ofer chirie 2 camere, confort
I, complet mobilat, utilat, pe
termen lung. ( 0740.463.216
(IZ753187)
l Apartamente, case, spa\ii.
www.imobiliaremaria.ro, (
0745.760.477 (IZ341869)
l Chirie Carpa\i II, 2 camere.
( 0773.762.015 (IZ620030)
l ~nchiriez cas[ particular[. (
0773.839.262 (IZ534716)
l Chirie 2 camere lux 240 euro
( 0746.629.036 (IZ482525)
l ~nchiriez garsonier[ pe
Ostrovului etaj 1. (
0748.158.880 (IZ845215)

Caut urgent chirie apartament 4
camere / cas[, gol, pe termen
lung. ( 0721.290.956
(IZ695635)

l Dau `n chirie spa\iu pentru
depozit, birou zona Pia\a Mare.
( 0755.842.944 
(IZ213026)
l ~nchiriez spa\iu comercial
Centru nou, aprox. 90 mp. (
0755.561.005 (IZ930269)
l ~nchiriez spa\iu `n Micro 17,
16 mp. ( 0755.648.714
(IZ971324)
l Dau ̀ n chirie garsonier[ nou[
mobilat[ (zona Rodnei). (
0741.903.383 (IZ745036)
l Ofer magazin 18 mp, zona
Billa. ( 0754.664.242
(IZ902166)

~MPRUMUTURI

l Ofer credite. Inf. Rodica Pop.
( 0744.368.057 (IZ539285)
l CAR IFN Comcas Credit
acord[ `mprumuturi
avantajoase rapid ;i eficient
www.comcascredit.ro (
0261.711.535 (IZ591202)
l Credite avantajoase, beneficii
maxime, documenta\ie minim[.
Contacta\i cu `ncredere (
0746.904.378 (IZ876701)

CUMP{R{RI

l Cump[r pene noi ;i vechi. (
0754.525.199 (IZ447872)
l Cump[r[m pene vechi ;i noi.
( 0742.411.415 (IZ376849)
l Cump[r \igl[ veche.(
0746.140.600 (IZ411245)
l Cump[r autoturisme pentru
programul rabla. (
0748.055.158 (IZ748724)
l Cump[r ma;ini pentru fier
vechi. ( 0745.143.143
(IZ236927)
l Cump[r c[r[mid[ \ig[neasc[.
( 0751.249.990 (IZ667505)
l Cump[r navete bere, suc, ap[,
etc, ofer 1 leu/kg, cantit[\i mai
mari prelu[m de la domiciliu.
( 0747.134.463, 0723.153.851
(IZ614719)
l Cump[r cas[ Odoreu sau
Lazuri, sau apartament pe
Botizului p]n[ la 17.000 euro.
( 0752.677.063 (IZ678824)
l Cump[r butoaie tabl[ 200 l cu
capac. ( 0743.213.605
(IZ138299)
l Cump[r cas[ `n ora; (
0745.984.535 (IZ684257)
l Cump[r teren agricol,
Turulung. ( 0731.726.863
(IZ176115)
l Cump[r pomicultur[
Remetea. ( 0726.616.863
(IZ776031)
l Cump[r teren Balta Blond[.
( 0747.572.071 (IZ678976)

PIERDERI

l Pierdut rezolu\ia ORC Satu
Mare prin care se stabile;te
`nfiin\area punctelor de lucru ̀ n
Satu Mare, str. Depozitelor nr.
21 ;i strada Decebal nr. 5, ale SC
Sarmexin SRLD Satu Mare, str.
Cai;ilor 20, J30/118/2011, RO
28072082 (IZ367237)
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SUD O KU SUD O KU - un joc pentru inteligen\i 
         Scopul acestui puzzle este de a introduce un num[r de
la 1 la 9 ̀ n fiecare celul[ a tablei. Tabla 9x9 este format[ din
9 table de dimensiuni 3x3, numite regiuni, care con\in deja
anumite cifre fixate de la `nceputul jocului. Fiecare rând,
coloan[ ;i regiune trebuie s[ con\in[ maxim o instan\[ a
fiec[rei cifre. Solu\ia o ve\i g[si `n num[rul urm[tor.
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V]nd ponei.  
Tel.0722578831

VÂNZ{RI ANIMALE

VÂNZ{RI 
ELECTROCASNICE

VÂNZ{RI ELECTRONICE

VÂNZ{RI AGRICOLE

CITA|II

DIVERSE

CHIRII

~nchiriem popi, 
cofrag Doka ;i schele. 

Pop Sistem
0744.966.505, 0743.151.724 

~MPRUMUTURI

CUMP{R{RI

SC DIFLORA SRL
ACHIZI|IONEAZ{

DE:EURI FEROASE :I
NEFEROASE

La pre\uri f[r[ concuren\[.
Situat `n Satu Mare, str. Gara
Fer[str[u, l]ng[ Transurban,

Tel. < 0730.444.660

CUMP{R FIER VECHI, CUPRU, ALUMINIU, ALAM{, PVC - TERMOPAN, ACUMULATORI
AUTO. Transport gratuit-plata pe loc. 0755-283431,  0728-836214, 0753-836274

Cump[r[m la cele mai avantajoase
pre\uri de;euri metalice, fier
vechi, acumulatori, h]rtie, car-
toane, ambalaje.

SC FEROMETAL SRL 
str. Magnolia nr.40> nr.53> nr.78.

str. Rosetti nr. 39, tel 0261.769.380>
0749.202.006>  0757.522.410. 

Cump[r ma;ini
avariate.

Inf. la tel.< 
0743.348.550

PIERDERI
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MATRIMONIALE

l T]n[r serios 40 ani, doresc
partener[ f[r[ obliga\ii. (
0752.786.672 (IZ963705)
l Domn, doresc cuno;tin\[ cu
doamn[ 50-60 ani. (
0747.321.958. (IZ543735)
l Domn 56-173-75, sunt un
b[rbat serios, romantic ;i doresc
s[ cunosc o doamn[ serioas[,
singur[, f[r[ obliga\ii, `ngrijit[,
cu v]rsta `ntre 50-65 ani, nu
r[spund sms-urilor ;i bip-urilor.
( 0754.681.537 (IZ180619)

CONTACTE INTIME

l Ro;cat[ atr[g[toare. (
0748.428.947 (IZ426652)
l Sexy. ( 0756.391.680
(IZ452226)
l Masaj total non-stop (
0758.849.363 (IZ796295)
l Brunet[ irezistibil[. (
0752.688.516 (IZ278278)
l Frumu;ica. ( 0753.361.795
(IZ245820)
l Sexoas[. ( 0720.231.057
(IZ945607)
l Blond[ fierbinte. (
0757.503.371 (IZ960847)
l Brunet[ excitant[. (
0753.601.585 (IZ936389)

Brunet[ excitant[. (
0746.835.889 (IZ338901)

l Brunet[ simpatic[. (
0741.460.546 (IZ518500)

T{M{DUITOARE

l Lecuitoarea Rodica este `n
Satu Mare, dezleag[ blesteme,
cununii, `mpreuneaz[ familii,

vindec[ be\ia, st[rile nervoase,
rezolv[ garantat orice problem[.
( 0744.218.933  (IZ522740)

PREST{RI SERVICII

l Film[ri nun\i (
0743.612.415 (IZ178099)
l For[m f]nt]ni. (
0740.846.517 (IZ962534)
l For[m f]nt]ni. (
0757.297.776 (IZ365008)

l Confec\ion[m plas[ s]rm[.
( 0741.493.929 (IZ785950)

l Sp[l cu ma;in[ profesional[
covoare, mochete, tapi\erie,
col\are, fotolii interioare, ma;ini,
cur[\ piele. ( 0742.744.155
(IZ602476)

Repara\ii la domiciliu,
televizoare, ma;ini de sp[lat,
microunde. ( 0747.355.308
(IZ974497)

l Forez f]nt]ni. (
0742.235.813 (IZ448046)

Ra;chetez parchet, utilaj cu
aspirator. Mont[m parchet
masiv laminat. ( 0744.702.876
(IZ411975)

SC Colias proiecteaz[, execut[
instala\ii gaz, `nc[lzire, ap[,
canal, ISCIR, senzori. (
0261.839.720, 0743.649.410
(IZ422120)

l Ra;chetez, pun parchet, utilaj
profesional. ( 0746.623.401
(IZ703287)
l Execut[m lucr[ri construc\ii
A - Z construc\ii, finisaje,
interioare, exterioare A - Z, ofer
calitate lux `ncredere. (
0740.385.153 (IZ240051)

Repar TV. ( 0745.464.289
(IZ737380)

l Recodi\ionez v[ni. (
0744.179.361 (IZ140324)
l Forez f]nt]ni. (
0744.171.854 (IZ725024)
l Electrician. ( 0723.943.383
(IZ601862)
l For[m f]nt]ni. (
0752.780.383 (IZ902424)
l S[p[m manual canaliza\ii,
funda\ii, orice lucr[ri. (
0731.753.800 (IZ831949)
l Cur[\[m f]nt]ni. (
0731.753.800 (IZ912668)
l Termopane la pre\uri
accesibile, Cuza Vod[ 12. (
0746.398.681 (IZ934592)

Repar-frigidere, ma;ini-sp[lat la
domiciliu. Ofer-garan\ie. (
0745.868.542, 0766.544.498,
0772.205.378 (IZ266336)

l Confec\ion[m plase s]rm[.
( 0741.493.929 (IZ759028)
l Execut[m terase din lemn. (
0758.818.078 (IZ784245)

|in eviden\[ contabil[ pentru
firme mici. ( 0751.431.294
(IZ904374)

l Oferim consultan\[ `n
construc\ii, oferte, devize. (
0757.592.796 (IZ844146)
l Tund pomi ;i vi\[ de vie. (
0757.592.796 (IZ341556)
l Pictez sticl[ ;i mobilier (
0757.592.796 (IZ830159)
l Oferim consultan\[ `n
amenaj[ri interioare / exterioare
( 0757.592.796 (IZ753497)
l Foto video, bonus album. (
0745.937.604 (IZ430881)
l Execut[m foraje, pu\uri ap[,
stabilizare alunec[ri de teren,
pilo\i funda\ii. ( 0753.924.223
(IZ319035)
l Case, mansarde, izol[ri,
proiecte ( 0752.836.339
(IZ398389)
l Mont[m faian\[, parchet,
rigips, polistiren, glet, tencuieli,
gleturi, etc, iein, calitate. (
0746.304.444 (IZ262637)
l Jaluzele ieine. (
0751.821.533 (IZ800407)
l Execut[m finis[ri interioare
( 0748.942.616 (IZ175927)
l Vopsim garduri, geamuri, u;i,
toate mecanizat. (
0748.942.616 (IZ460479)
l Execut s[p[turi cu
miniexcavator ( 0748.255.023
(IZ121145)
l Execut[m izola\ii,
hidroizola\ii, construc\ii A - Z
( 0748.305.561 (IZ772987)
l Repar ma;ini de sp[lat
automat la domiciliul clientului.
( 0261.714.485, 0746.365.368
(IZ932071)

Facem cur[\enie `n case, vile,
birouri, apartamente, cu
`ncredere ;i cu programare. (
0740.432.183 (IZ278048)

l SC execut lucr[ri de finisaje
interior, exterior. (
0740.850.691 (IZ208052)
l Execut cruci, monumente
funerare. ( 0748.241.040
(IZ271631)

Mut[ri cu echip[, cel mai iein.
( 0754.263.687 (IZ443782)

l Instala\ii ap[, gaz, `nc[lzire
( 0730.961.267 (IZ766041)
l Tapi\ez canapele (
0749.596.016 (IZ210357)
l Psiholog ofer consiliere
psihologic[. ( 0720.171.207
(IZ786833)
l Construc\ii de calitate, ieine.
( 0754.690.143 (IZ172430)
l Hidroizola\ii, acoperi;uri,
garduri, tencuieli. (
0754.690.143 (IZ365019)
l Electrician ( 0749.465.306
(IZ599547)
l Instalator repara\ii sanitare.
( 0746.594.185 (IZ851454)
l Execut zugr[veli, remodel[ri.
Ofer seriozitate. (
0741.775.073 (IZ663444)

Execut[m por\i, garduri,
balustrade, fier forjat. (
0744.932.121 (IZ310797)

l Renovez case ;i apartamente.
( 0760.493.428 (IZ891806)
l Construim, renov[m case,
acoperi;uri, finis[ri, interioare,
exterioare. ( 0740.319.616
(IZ599908)
l Sp[l[m covoare transport
gratuit. ( 0748.306.209
(IZ298683)
l Execut[m, zugr[vim,
gletuim, gresie, faian\[,
gipscarton, polistiren. (
0751.507.118 (IZ271206)
l Electrician execut instala\ii,
repara\ii ( 0745.232.981,
0261.713.147 (IZ674414)
l Execut lucr[ri de construc\ii
de la A la Z, pre\uri pentru orice
buzunar. ( 0756.233.619
(IZ247836)
l Execut[m case, mansard[ri,
acoperi;uri, anex[ri etc. (
0741.401.692 (IZ680663)

Jaluzele, plase, repara\ii. (
0754.619.171 (IZ487467)

l Execut lucr[ri cu excavator
1.8 t. ( 0747.021.408
(IZ119758)
l Execut[m tencuieli, zugr[veli,
izola\ii, polistiren etc. (
0743.807.222 (IZ173061)
l Execut[m tencuial[, zid[rie,
polistiren, funda\ii, avem schel[.
( 0751.184.771 (IZ509871)
l Co;ar autorizat, consultant
co;uri de fum. ( 0753.660.998
(IZ996767)
l Execut lucr[ri interioare,
exterioare. ( 0753.556.605
(IZ923797)
l For[m pu\uri pentru ap[
potabil[ ;i pentru irigat. (
0744.602.377 (IZ324310)

Manichiur[ cu lac gel
(semipermanent) 20 lei.
Programare 0747.769.059
(IZ256350)

l Execut acoperi;uri, repara\ii,
zid[rii, zugr[veli. (
0747.895.070 (IZ502677)
l For[m f]nt]ni. (
0740.676.031. (IZ382988)
l For[m f]nt]ni. (
0744.828.160.  (IZ472612)
l Execut lucr[ri A-Z, iein, `n
construc\ii. ( 0747.784.109,
0752.804.827 (IZ861384)
l Execut lucr[ri de construc\ii
iein. ( 0755.792.854,
0743.614.469 (IZ686796)
l Construc\ii, finis[ri. (
0740.381.459 (IZ641836)
l Termopane, jaluzele, plase
insecte, repara\ii, u;i, jaluzele.
( 0749.485.142 (IZ829768)

l Execut lucr[ri de construc\ii
foarte iein. ( 0747.572.071
(IZ909464)
l Execut garduri forjate, por\i,
balustrade. ( 0748.054.727
(IZ986136)

TRANSPORT TURISM

l Transport persoane Italia. (
0748.857.871 (IZ203004)
l Transport persoane -
autoturism, Austria, Germania.
( 0742.332.797 (IZ653206)
l Transport balast, nisip,
moloz, p[m]nt, gunoi, locuri
`nguste, 3 mc. ( 0755.671.938
(IZ218750)

Iein! Transport persoane
Austria - Germania (
0746.122.303 (IZ759449)

l Transport persoane
Germania - Austria destina\ie.
( 0741.411.387 (IZ388275)
l Transport nisip, balast,
p[m]nt, capacitate, `nc[rcare 10
- 20 mc. ( 0745.203.220
(IZ952013)
l Transport persoane Anglia,
Fran\a, Belgia, Luxembourg,
Germania, Austria, transport[m
colete ;i ma;ini pe trailer. (
0744.813.632, 0751.217.033
(IZ878457)
l Duc - Aduc persoane Austria
-Germania. ( 0723.488.400
(IZ180602)

Transport persoane zilnic la
destina\ie< Fran\a, Germania,
Belgia, Austria, Olanda,
Luxemburg. ( 0744.111.111,
0744.888.888, 0261.774.065
(IZ423882)

l Transport persoane zilnic la
destina\ie Fran\a, Germania,
Belgia, Austria, Olanda,
Luxemburg. ( 0742.032.222,
0745.020.756 (IZ636312)
l Transport persoane ̀ n Italia la
domiciliu. ( 0743.052.800
(IZ818047)
l Transport marf[. (
0745.022.830 (IZ546190)

Transport nisip, balast, moloz,
etc. ( 0757.122.005 (IZ806447)

l Transport balastru, diverse.
( 0745.879.988 (IZ413996)
l Transport nisip, piatr[,
balastru, p[m]nt, moloz cu
autobasculant[ de 3,5 tone,
super pre\uri. ( 0765.809.080
(IZ392471)

Nou! Curse directe la
destina\ie<-Austria-50 euro>
Cehia-70> Germania Sud-80>
Germania Nord-90> Belgia-80>
Olanda-100. ( 0755.637.198
(IZ528873)

l Transport persoane Italia. (
0741.933.029, 0770.389.759
(IZ918829)
l Transport mobil[, marf[. (
0743.701.426 (IZ906393)
l Marf[, mut[ri. (
0745.164.840 (IZ882836)
l Marf[, iein. (
0745.049.715 (IZ844112)
l Transport persoane Anglia,
colete, plecare `n fiecare luni. (
0745.020.564 (IZ631996)
l Transport ma;ini utilaje,
balast, nisip, orice p]n[ la 5
tone. ( 0745.143.143
(IZ626820)
l Transport balast, nisip,
p[m]nt, moloz, 3 mc. (
0743.488.272 (IZ744749)
l Transport persoane `n
Austria. ( 0754.455.729
(IZ842161)
l Transport persoane Rom]nia
- Viena ;i retur. (
0749.042.602, 0043.676.7067072
(IZ706747)

l Transport persoane Austria,
Germania, Luxemburg, Paris (
0745.948.398 (IZ532648)
l Zilnic orice destina\ie Fran\a,
Italia, Austria, Germania,
Spania, Portugalia, Belgia,
Anglia, Irlanda, Danemarca. (
0755.785.175 (IZ998412)
l Transport mobil[, marf[,
mut[ri ( 0755.699.856
(IZ665065)
l Transport marf[, mut[ri (
0748.305.561 (IZ374145)

Mut[ri cu echip[, cel mai iein
( 0754.263.687 (IZ507265)

l Transport balast, nisip, piatr[,
p[m]nt 10 -20 mc. (
0740.896.472 (IZ798378)
l Marf[, mut[ri. (
0753.807.001 (IZ168498)
l Transport balast, nisip (
0741.736.244 (IZ219992)
l Transport persoane ;i pachete
la destina\ie< Austria, Germania,
Luxemburg, Belgia, Fran\a. (
0746.159.159, 0746.382.020,
0741.427.552 (IZ616968)
l Transport utilaje (
0720.325.161 (IZ850049)
l Duc 3 persoane `n Germania
cu ma;in[ mic[ `n data de
18.04.2015. ( 0747.385.055,
0748.969.117 (IZ737344)
l Transport persoane
Germania - Portugalia p]n[ la
destina\ie. ( 0755.125.116
(IZ628667)
l Transport marf[ ;i persoane
cu maxi Sprinter. (
0768.136.264 (IZ328833)
l Transport, nisip, balastru,
moloz 3 mc. ( 0741.077.706
(IZ263517)
l Transport marf[ - mut[ri,
iein. ( 0745.969.327
(IZ490189)

CERERI SERVICIU

l Caut loc de munc[ cu 4 ore
angajat la croitorie sau la orice
ma;in[ de cusut, sau menajer[ 2
ori pe s[pt[m]n[. Nr. (
0752.027.410 (IZ946664)

OFERTE SERVICIU

Pre\uri promo\ionale!!!
Funda\ia-Cultural-Umanitar[
Henri Coand[ SM organizeaz[
cursuri de calificare< buc[tar,
osp[tar, frizer-coafor-
manichiurist-pedichiurist,
tehnician maseur, cosmetician,
stilist-protezist, unghii-gel,
cofetar, contabil, lucr[tor
comercial, curs igien[. (
0261.713.350, 0743.315.024
(IZ344448)

Firma Vita Bene intermediaz[
doamne pentru `ngrijirea
bolnavului la domiciliu `n
Austria. Prezint[ avantaj<
cuno;tin\e minime de limba
german[> experien\[ `n
domeniul `ngrijirii. (
0740.077.491 (IZ989612)

l Locuri de munc[ Cehia
agricultur[. Inf (
00420.776.207.166,
00420.773.932.549 (IZ994445)
l Firm[ de telecomunica\ii `n
Satu Mare ;i `n Carei caut[
pentru lucru la birou personal
pentru operator v]nz[ri prin
telefon, comercializarea
produselor naturiste, f[r[ limit[
de v]rst[, cu bun[ comunicare
`n limba rom]n[ ;i maghiar[, cu
posibilitatea de angajare, salariu
fix + procente + bonus ;i cu
posibilitatea de a lucra cu 4 - 6 -
8 ore pe zi. ( 0770.125.248,
0744.297.382 de L - V, S-D la e-
mail
naturcomfort.ro@gmail.com
(IZ660581)

SC Trans Pink Int SRL angajeaz[
;ofer de tir cu experien\[. (
0737.555.713 (IZ457363)

SNH organizeaz[ cursuri de
sudor (toate tipurile) ;i
constructor. ( 0747.050.062,
0751.855.929 (IZ547344)

l Locuri de munc[ `n Anglia,
buc[tar ajutor, buc[tar, osp[tare,
muncitori necalifica\i. Nr. (
0747.386.265 (IZ768350)
l Cafe Bar & Club Insomnia
angajeaz[ barman ([). Detalii
( 0721.246.760 (IZ757147)
l Caut firm[ de construc\ii.
Detalii la ( 0766.707.074
(IZ665002)
l Caut buc[tar ;i ajutor de
buc[tar. Detalii la (
0756.626.106 (IZ674442)
l Angajez ;oferi taxi. (
0754.455.729 (IZ451141)
l Angaj[m confec\ioneri
pentru ma;in[ simpl[. (
0745.489.844, 0744.243.301
(IZ151488)
l Angaj[m montatori pentru
mic mobilier, comode din lemn
masiv. ( 0741.307.842
(IZ508202)
l Angaj[m instalatori ap[
pentru Satu-Mare. Informa\ii
08.00-14.00 ( 0764.040.021
(IZ464117)

Firm[ serioas[ de alimenta\ie
public[ angajeaz[ personal cu
experien\[ pentru zilele
ora;elor< ;ofer profesionist cu
atestat, v]nz[tori la teras[ ;i
pr[jitori la gr[tar. (
0740.057.065, 0740.096.051
(IZ846164)

l Fabric[ de p]ine, angajeaz[
brutar. ( 0261.741.150,
0740.149.740 (IZ816937)

Restaurant angajeaz[ barman,
osp[tar `n Satu Mare. (
0756.054.159, 0740.231.212
(IZ884689)

Restaurant Melody angajeaz[
ajutor buc[tar cu un minim de
experien\[, personal stabil ;i
serios. ( 0728.231.983,
office@hotel-melody.ro
(IZ566782)

Angaj[m c[lc[tor interfazic ;i
confec\ioneri la cusut. (
0747.227.612 (IZ689142)

l Angajez barman[ zona
Carpa\i. ( 0746.165.776
(IZ968875)
l Angajez barman[, se lucreaz[
o s[pt[m]n[ da, una nu. Nr. (
0720.536.504 (IZ665821)
l Angajez personal pentru
festivale ( 0766.209.182
(IZ918301)
l Angajez sp[l[tor auto, salariu
atractiv. ( 0754.962.550
(IZ992613)
l SC Silux Style cu sediul pe b-
dul Lucian Blaga 160, angajeaz[
c[lc[tor final ;i croitor. (
0745.918.592 - Simina
(IZ366618)

SC Prodeximp SRL angajeaz[
;ofer autocamion, permis de
conducere cat< B, C, E cu
experien\[ pe autobasculant[. Se
ofer[ salariu atractiv. Persoanele
interesate sunt rugate s[ depun[
CV ̀ nso\it de recomandare de la
ultimul loc de munc[, la sediul
firmei din Satu Mare str. Ghe.
Doja nr. 3 sau pe e-mail la
adresa< office@prodeximp.ro
Pentru mai multe informa\ii
suna\i la ( 0745.214.469
(IZ379642)

l Angaj[m avantajos
electromecanic auto ;i mecanic
auto. ( 0752.230.925
(IZ582058)

Angajez urgent electrician auto.
( 0745.610.042 (IZ615244)

l Angajez zugravi ;i pricepu\i
`n rigipsare. ( 0748.390.273
(IZ726751)
l Local Oscar angajeaz[
operator jocuri de noroc ;i
barman[ pentru loca\ie nou[.
Contact ( 0748.275.096
(IZ184222)
l Angaj[m barman ;i pizzer cu
experien\[. ( 0749.873.196
(IZ546122)

REPARA|II CU GARAN|IE
TV, LCD, DVD, LAPTOP,

CALCULATOARE, MONITOARE,
FOTO, VIDEO, AUTO

Service< str. Avram Iancu nr 58
Orar< L-V< 9- 17

Tel< 0261-770081, 0744.513.643

www.pentagon2000.rowww.pentagon2000.ro

PREST{RI SERVICII

Repar[m geamuri ;i
u;i termopan, inclusiv
schimbat sticl[, la

domiciliul clientului.
Inf. la tel.<

0754.563.802

Repara\ii TV la domiciliul 
clientului. Deplasare pe raza

ora;ului Satu Mare. 
Telefon 0361-882.884.

Repar LCD- plasme - 
monitoare. Informa\ii ;i 

program[ri tel< 0744.513.643.

TRANSPORT TURISM

      EXCLUSIV LV
- transport persoane intern> 
- curse jude\ene regulate>
- transport personal muncitori ;i tehnic
administrativ>
Tel.< 0749.152.003> 0741.061.738

MATRIMONIALE

CONTACTE INTIME

T{M{DUITOARE

CERERI SERVICIU

OFERTE SERVICIU
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Societate comercial[ angajeaz[
economist, cuno;tin\e englez[.
Rela\ii ( 0745.396.880
(IZ736298)

l Angaj[m `ngrijitoarea pentru
bolnavi Austria, salariu atractiv.
( 0758.621.499 (IZ652563)
l Unilever Distribution
angajeaz[ manipulant marf[
pentru depozitul de `nghe\at[.
Informa\ii la ( 0734.550.225
(IZ383864)
l Angajez montator t]mpl[rie
PVC cu permis de conducere,
obligatoriu experien\a `n
domeniu. ( 0723.677.201
(IZ292201)
l Angaj[m v]nz[tor ;i operator
ma;in[ de pigmentat ̀ n magazin
de vopsele. CV-urilese se trimit
pe contact@terrahaus.ro (
0742.223.444 (IZ952154)
l Caut persoan[ care s[ m[
ajute cu o b[tr]n[ imobilizat[.
( 0761.497.735 (IZ222696)

Hotel Poesis angajeaz[
recep\ioner /[, program flexibil,
salariu motivant. Informa\ii (
0744.127.595 sau Cv-urile se pot
depune la recep\ia hotelului.
(IZ916211)

Restaurant angajeaz[ barman,
pizzer, sp[l[tor vase. (
0755.707.907 (IZ982674)

l SC Sat An Impex SRL
angajeaz[ asisten\i v]nz[ri cu
atribu\ii de ;ofer. Cerin\e<
bacalaureat, permis, categoria B,
abilit[\i bune de comunicare.
CV-urile se depun la magazinul
Sat An Impex P-\a 25
Octombrie bl. T 4 ;i magazinul
Sat An Impex - Str. Careiului nr.
67 (IZ451194)
l Angaj[m v]nz[tor `n
cofet[rie ;i f[r[ experien\[. (
0724.826.363 (IZ806206)

Angaj[m v]nz[toare ;i casier[ la
magazin alimentar. (
0751.039.736 (IZ441708)

Angaj[m gestionar depozit (
0744.513.541 (IZ844795)

l Angaj[m persoan[ pentru
contabilitate primar[
enimpex1991@gmail.com (
0744.391.736 (IZ678283)
l Angajez ;ofer TIR pe
comunitate. Salariu atractiv. (
0733.972.147 (IZ796852)

l Angajez ;ofer taxi. (
0757.782.724 (IZ122165)
l Firm[ de construc\ii
angajeaz[ muncitori califica\i ;i
necalifica\i. ( 0747.529.368
(IZ283855)

Magazin alimentar, zona Micro
17 c[ut[m v]nz[toare ;i casier[.
(0744.785.254 (IZ371891)

l alia angajeaz[ barman /
osp[tar. Informa\ii (
0753.832.824 (IZ572578)
l Caut muncitori `n construc\ii
( 0748.241.040 (IZ465420)
l Caut cioban la oi. (
0767.904.643 (IZ415626)
l Angaj[m frizer, salariu fix (
0740.460.816 (IZ123721)
l Caut muncitori la vaci. (
0762.242.130, 0762.155.728
(IZ169417)

Angajator serios caut ;ofer
profesionist cu atestat ;i
experien\[ pentru curse interne
( 0740.096.051 (IZ366240)

l Caut `ngrijitor vaci lapte,
preferabil familie, ofer locuin\[
+ salariu. ( 0745.366.371
(IZ429672)
l Caut manichiurist[ (
0749.042.639 (IZ790358)
l Angaj[m croitor ;i
confec\ioneri ( 0742.185.365
(IZ635478)
l Service auto angajeaz[
mecanic, vopsitor, tinichigiu, ;ef
atelier. ( 0749.515.745
(IZ534167)
l Angaj[m sp[l[tor auto.
Informa\ii ( 0755.649.430
(IZ905934)
l Restaurant Morena angajeaz[
buc[tar, pizzer ;i osp[tar. (
0747.283.438, 0740.574.447
(IZ127669)
l Angaj[m barman[ (
0747.505.350, 0754.348.452
(IZ167618)
l Angaj[m personal pentru
v]nzare ;i gr[tar la festivaluri ;i
zilele ora;elor. ( 0746.337.815
(IZ554456)

Angajez v]nz[toare pentru
magazin de `mbr[c[minte ;i
`nc[l\[minte. Informa\ii la nr.
( 0772.267.692 sau la fa\a
locului str. Careiului C9
(IZ985194)

l Angaj[m muncitori califica\i

;i necalifica\i `n construc\ii,
salariu motivant. (
0755.767.473 (IZ747089)
l Angaj[m t]mplari universali,
montatori, finisori. (
0748.981.732 (IZ417519)
l Oferim locuri de munc[ `n
Austria la `ngrijit b[tr]ni,
pentru cunosc[toare limba
german[. ( 0742.934.155
(IZ843487)
l Pizzerie angajeaz[ livrator,
detalii `ntre orele 09<00 - 17<00
la ( 0745.220.011 (IZ460607)
l Pizzerie angajeaz[ dispecer[,
detalii `ntre orele 09<00 - 17<00
la ( 0745.220.011,
0755.200.900 (IZ235159)
l Caut coafez[ ( 0744.511.136
(IZ166053)
l Firm[ de securitate angaj[m
agen\i de paz[ ( 0361.410.555
(IZ390364)
l Angaj[m muncitori
construc\ii, zidari, dulgheri,
finisori. ( 0748.981.732
(IZ246144)
l Caut meseria;i pentru
renov[ri interioare `n zona
Oa;ului, ofer cazare. (
0764.786.968 (IZ556413)
l Firm[ de tricotaje angajeaz[
confec\ioneri faza croi, c[lcat,
triplock, lucru de m]n[ ;i
tricotori pe ma;in[ de tricotat
Stoll. ( 0785.244.495,
0744.789.399 (IZ225057)
l Societate comercial[
angajeaz[ v]nz[toare aprozar.
CV la ionut-
temian@yahoo.com. Detalii (
0361.730.122 (IZ136094)
l Fast- food angajeaz[
preparator produse, detalii ̀ ntre
orele 9.00 - 17.00 la (
0755.200.900 (IZ341615)
l Restaurant angajeaz[ ajutor
buc[tar, detalii `ntre orele 9.00 -
17.00 la ( 0745.280.011,
0755.200.900 (IZ260308)
l Firm[ de securitate angajeaz[
dispecer. Nr. ( 0725.006.816
(IZ421982)
l Fodor Trans angajeaz[ ;ofer
de camion profesionist, cu
experien\[. Inf. ( 0746.088.929
(IZ756272)
l Caut coafeze/ cosmetician[/
manichiurist[, chirie 50 euro/
lun[ `n Carpa\i II (l]ng[
biseric[). ( 0728.323.404
(IZ953603)
l Angaj[m ajutor buc[tar, str.
Aurel Vlaicu. ( 0740.661.095
(IZ793229)

l Angajez ;ofer profesionist cu
experien\[ pentru extern. (
0734.068.805 (IZ210613)
l Angajez barman[ C. II cu sau
f[r[ experien\[. (
0741.967.277 (IZ894546)
l Cabinet Stomatologic
angajeaz[ asistent[ cu sau f[r[
experien\[. Cv cu poz[ pe
adresa daiana.anca@gmail.com
(IZ323248)

Angajez sudor CO2 (
0744.932.121 (IZ429056)

l Angajez persoan[
prezentabil[ cu studii medii. CV
depun personal la adresa str.
Avram Iancu nr. 27 `ntre orele
10<00 - 16<00 (IZ671324)
l Angajez buldoexcavatorist,
cerin\e< permis cat. B. (
0757.439.429 (IZ636527)
l Firm[ de distribu\ie
angajeaz[ ;ofer. Cerin\e< minim
diplom[ de bacalaureat,
experien\a constituie avantaj,
email<
depozitlogisticsm@gmail.com
(IZ978174)
l City Bistro angajeaz[ tineri
pasiona\i de buc[t[rie, interesa\i
s[ profeseze `n domeniu. Se
prefer[ cuo;tin\e medii. Detalii
( 0748.710.213, 0752.230.626
(IZ312684)
l Angajez pl[cint[reas[ ;i
v]nz[toare la aparat de
`nghe\at[. ( 0752.244.665
(IZ763103)
l Angaj[m ;ofer ;i brutar. Inf.
str. Toamnei nr. 16. (IZ509233)
l Angaj[m buc[tar, ajutor
buc[tar. Detalii la nr. (
0746.145.456 (IZ827555)
l Familie c[ut[m femeie pentru
g[tit. ( 0755.302.468
(IZ252249)
l Angajez barman[ `n Centru.
( 0749.139.587 (IZ923264)
l Angajez personal pentru
pr[jeli, minuturi. (
0740.496.322 (IZ544085)
l Firm[ de distribu\ie ;i re\ea
magazine, Barta Ati SRL,
angajeaz[ operator date la
facturare, CV-urile se depun pe
strada Lucian Blaga nr. 125/C
sau pe e-mail<
contabil_bartaati@yahoo.com
( /fax 0261.766.880
(IZ955881)
l Zeppelin Pub angajeaz[
barman([). Depune\i CV la
caelumsrld@gmail.com

(IZ712916)
l Borsalino angajeaz[ pizzer,
shaormar, femeie de serviciu
(aspect fizic pl[cut), echip[
pentru `mp[r\it pliante, ;ofer-
livrator pizza. ( 0742.584.739
(IZ407651)
l Meka Press angajeaz[
personal pentru sec\ie de
presare (femei ;i b[rba\i). CV-
urile se depun personal la sediul
de pe str. In[ului (`n curte la
Hercom). ( 0786.401.910 sau
0261.706.858 (IZ980916)
l Angajez instalator antene
satelit. ( 0745.616.891
(IZ932433)
l Angaj[m finisori ;i meseria;i
`n construc\ii pentru Austria. (
0755.767.473 (IZ549312)
l Societate comercial[ caut[
personal< barman - osp[tar,
buc[tar, ajutor buc[tar, pizzer cu
experien\[. Cerin\e< studii
medii, cunoa;terea limbii
engleze sau italian[ reprezint[
un avantaj. CV-urile sunt
a;teptate pe adresa de e-mail
contact@dolcesalato.ro
(IZ581507)
l SC angajeaz[ inginer
constructor cu experien\[ ;i
muncitori zidari, finisori,
dulgheri. ( 0744.236.644,
index.constructii@gmail.com
(IZ902663)
l Hotel Astoria angajeaz[
recep\ioner ([), buc[tar cu
experien\[. ( 0754.664.242
(IZ741633)
l Angaj[m v]nz[toare la
magazin alimentar. (
0740.084.172 (IZ423027)
l Caut manichiurist[ (
0741.926.728 (IZ373432)

SC El Greco SRL angaj[m
preparator `n industria laptelui.
Cerin\e< experien\[ ̀ n domeniu,
seriozitate. Rela\ii la (
0740.149.172 (IZ445048)

l SC Saturn SA cu sediul `n
Satu Mare str. Careiului nr. 1 - 3
angajeaz[ strungari CNC ;i
frezori. Informa\ii la (
0744.665.014, 0748.933.782
(IZ178510)
l SC Bueno Lact SRL angaj[m
personal. Nr. ( 0741.332.927
(IZ908404)
l Angaj[m v]nz[toare magazin
alimentar (ABC). Informa\ii (
0261.768.621, 0722.292.456
(IZ440790)

l SC Colias angajeaz[ ajutor
instalator. ( 0744.193.618,
0743.649.410 
(IZ449586)

Pizzerie ultracentral angaj[m
buc[t[reas[, ajutor buc[tar. (
0744.539.525 (IZ664853)

l Angajez pl[cint[reas[ cu sau
f[r[ experien\[. (
0749.270.657 (IZ768389)

Caut femeie pentru `ngrijit o
b[tr]nic[ la \ar[. (
0723.388.269 (IZ527290)

l Restaurant din Carei
angajeaz[ personal. (
0754.491.222 (IZ254432)
l Angaj[m mecanic utilaj greu.
( 0748.844.271 (IZ352937)

Angaj[m gestionar[ ;i
v]nz[toare cu experien\[ la un
magazin cu produse alimentare.
( 0261.721.760, 0749.073.561
(IZ493190)

l Salon de frumuse\e Secrets of
Beauty c[ut[m manichiurist[.
( 0749.529.905 (IZ445706)
l Angaj[m v]nz[tor,
v]nz[toare `n magazinul nostru
Smart Shop, non -stop.
Informa\ii `n Satu Mare, B-dul
Unirii nr. 79> ( 0261.712.311
(IZ892723)
l Ferm[ mic[ de vaci caut
`ngrijitor. ( 0744.755.558,
0729.931.311 (IZ250043)
l Angajez v]nz[toare la
magazin de haine pe Drumul
Careiului. Informa\ii la
magazinul Tamas. (IZ697199)
l Angajez un finisor `n
construc\ii. Rog seriozitate. Nr.
( 0727.860.875 (IZ446021)
l Angajez barman([) - osp[tar[
;i ajutor buc[tar. (
0746.595.116 (IZ904325)

Angaj[m ;ofer ;i gestionar
depozit. CV-urile se pot depune
la orice magazin Santec.
(IZ676193)

l Angaj[m ajutor buc[tar,
ajutor osp[tar, osp[tar, femeie
de serviciu. ( 0743.407.091
(IZ538688)

Angaj[m doi sp[l[tori cu
experien\[. ( 0754.774.028
(IZ885594)

Administratorul unic al S.C. MIXINVEST S.A. cu sediul `n Satu Mare, Str. Magnoliei, nr. 51,  Jude\ul
Satu Mare, `nmatriculat[ la Registrul Comer\ului sub nr. J30/200/2008 (Societatea)

CONVOAC{

ADUNAREA GENERAL{ ORDINAR{ A AC|IONARILOR

~n data de 26.05.2015, ora 12.40 la sediul societ[\ii  din Satu Mare, str. Magnoliei nr. 51, jud. Satu
Mare pentru ac\ionarii societ[\ii ̀ nregistra\i ̀ n Registrul Ac\ionarilor \inut la sediul societ[\ii la sf]r;itul
zilei de 30.04.2015, stabilit[ ca data de referin\[. ~n cazul ne`ndeplinirii condi\iilor statutare sau legale
privind cvorumul de prezen\[ cerut pentru `ntrunirea Adun[rii Generale Ordinare a Ac\ionarilor So-
ciet[\ii, ;edin\a va avea loc `n data de  27.05.2015, `n acela;i loc ;i la aceea;i or[. 

Ordinea de zi este < 

1. Discutarea raportului de gestiune al Administratorului unic pentru exerci\iul financiar pe anul 2014
;i pronun\area asupra gestiunii acestuia>
2. Discutarea ;i supunerea spre aprobare a situa\iilor financiare anuale aferente anului 2014>
3. Discutarea ;i supunerea spre aprobare a repartiz[rii rezultatului aferent anului financiar 2014, pe des-
tina\iile legale>
4. Prezentarea Raportului de audit pentru exerci\iul financiar 2014>
5. Discutarea ;i supunerea spre aprobare a bugetului de venituri ;i cheltuieli ;i a programului de activitate
pe anul 2015>
6. Discutarea ;i supunerea spre aprobare a programului de investi\ii pe anul 2015>
7. Alegerea (Prelungirea contractului) auditorului financiar al societ[\ii pentru exerci\iul financiar 2015>
8. Fixarea remunera\iei cuvenite administratorului ;i auditorului pentru anul 2015>
9. Discutarea ;i supunerea spre aprobare a repartiz[rii rezultatelor aferente anilor financiari 2010-2013,
pe destina\ii legale>
10. Diverse>
11. Mandatarea unei persoane pentru semnarea hot]r[rii A.G.O.A. ;i  pentru `ndeplinirea tuturor for-
malit[\ilor privind `nregistrarea A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comer\ului Satu Mare ;i publicarea
acesteia

La Adunarea General[ Ordinar[ pot participa, personal sau prin reprezentant `n baza unei procuri
speciale, to\i ac\ionarii societ[\ii ̀ nregistra\i ̀ n Registrul ac\ionarilor la sf]r;itul zilei de 30.04.2015, sta-
bilit[ ca data de referin\[. Procurile speciale vor fi depuse `n original la secretariatul societ[\ii cu mini-
mum 48 ore `nainte de data fixat[ pentru \inerea adun[rii generale, sub sanc\iunea pierderii dreptului
de vot `n adunare. Documentele ;i materialele privind ordinea de zi a adun[rii pot fi consultate de
ac\ionari la sediul societ[\ii. Rela\ii suplimentare se pot ob\ine la telefonul 0261-769744.

ADMINISTRATOR UNIC

AG COLINA SRL prin MO:NEAGU LUCIAN

Administratorul unic al S.C. MIXEDIL S.A. cu sediul `n Satu Mare, Str Magnoliei, nr. 51,  Jude\ul Satu
Mare,  `nmatriculat[ la Registrul Comer\ului sub nr. J30/198/2008 (Societatea)

CONVOAC{

ADUNAREA GENERAL{ ORDINAR{ A AC|IONARILOR

~n data de 26.05.2015, ora 12.00 la sediul societ[\ii  din Satu Mare, str. Magnoliei nr. 51, jud. Satu
Mare pentru ac\ionarii societ[\ii `nregistra\i `n Registrul Ac\ionarilor \inut la sediul societ[\ii la sf]r;itul
zilei de 30.04.2015, stabilit[ ca data de referin\[. ~n cazul ne`ndeplinirii condi\iilor statutare sau legale
privind cvorumul de prezen\[ cerut pentru `ntrunirea Adun[rii Generale Ordinare a Ac\ionarilor
Societ[\ii, ;edin\a va avea loc `n data de  27.05.2015, `n acela;i loc ;i la aceea;i ora. 

Ordinea de zi este <

1. Discutarea raportului de gestiune al Administratorului unic pentru exerci\iul financiar pe anul 2014
;i pronun\area asupra gestiunii acestuia>
2. Discutarea ;i supunerea spre aprobare a situa\iilor financiare anuale aferente anului 2014>
3. Discutarea ;i supunerea spre aprobare a repartiz[rii rezultatului aferent anului financiar 2014, pe
destina\iile legale>
4. Prezentarea Raportului de audit pentru exerci\iu financiar 2014>
5. Discutarea ;i supunerea spre aprobare a bugetului de venituri ;i cheltuieli ;i a programului de activitate
pe anul 2015>
6. Discutarea ;i supunerea spre aprobare a programului de investi\ii pe anul 2015>
7. Alegerea (Prelungirea contractului) auditorului financiar al societ[\ii pentru exerci\iul financiar 2015>
8. Fixarea remunera\iei cuvenite administratorului ;i auditorului pentru anul 2015>
9. Discutarea ;i supunerea spre aprobare a repartiz[rii rezultatului aferent anilor financiari 2010-2013,
pe destinatiile legale>
10. Diverse>
11. Mandatarea unei persoane pentru semnarea hot[r[rii A.G.O.A. ;i  pentru `ndeplinirea tuturor
formalit[\ilor privind `nregistrarea A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comer\ului Satu Mare ;i publicarea
acesteia.

La Adunarea General[ Ordinar[ pot participa, personal sau prin reprezentant `n baza unei procuri
speciale, to\i ac\ionarii societ[\ii `nregistra\i `n Registrul ac\ionarilor la sf]rsitul zilei de 30.04.2015,
stabilit[ ca data de referin\[. Procurile speciale vor fi depuse `n original la secretariatul societ[\ii cu
minimum 48 ore `nainte de data fixat[ pentru \inerea adun[rii generale, sub sanc\iunea pierderii
dreptului de vot `n adunare. 

Documentele ;i materialele privind ordinea de zi a adun[rii pot fi consultate de ac\ionari la sediul
societ[\ii. Rela\ii suplimentare se pot ob\ine la telefonul 0261-769744.

ADMINISTRATOR UNIC

SC A.G. COLINA S.R.L. prin MO:NEAGU LUCIAN
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DeCeSe

Cu triste\e `n suflet ;i ochii
plini de lacrimi m[ despart
de dragul meu so\
M{d{RaS IOan care
pleac[ prea devreme la
ceruri, la v]rsta de 63 de ani.
Vei r[m]ne ve;nic `n
sufletul meu. dumnezeu s[
te odihneasc[ `n pace.
~nmorm]ntarea are loc azi
17.04.2015, ora 13.00 `n
agri;ul nou. 
So\ia `ndurerat[ Rozalia
(iZ932369)

_________________
este greu ;i trist s[ vezi cum
pleac[ dintre noi ;i s[ ;tim
c[ nu-l vom mai vedea, doar
ne vom aminti cu drag de cel
care ne-a fost tat[, socru ;i
bunic drag M{d{RaS
IOan. Te vom p[stra ve;nic
`n inimile noastre.
dumnezeu s[-\i dea odihn[
ve;nic[. 
Fiul m[d[ras ioan cu familia
(iZ304376)

_________________
Ce trist e atunci c]nd tata
nu-i, pustie-i casa ori;icui.
Mereu ne amintim de un om
minunat ;i special, sufletul

t[u va fi mereu `n cer, `ntr-o
stea str[lucitoare ;i ne va
privi cu dragoste etern[, iar
noi vom s[di florile
neuit[rii ;i vom `n[l\a
rug[ciuni pentru odihna
sufletului t[u, GROZa
GaVRIL. Te iubim pentru
totdeauna, dragul nostru
tat[, socru ;i bunic.
dumnezeu s[-i dea odihn[
ve;nic[. ~nmorm]ntarea are
loc azi, 17 aprilie 2015, ora
16.00 la cimitirul de pe str.
ama\iului. 
Copiii Gabriel ;i Anca.
(iZ238965)

_________________
Cu nem[rginit[ durere `n
suflete, ne lu[m r[mas bun
de la cel care ne-a fost so\,
tat[, socru ;i bunic iubitor
M{d{RaS IOan.
Lacrimile nu pot exprima
durerea care o sim\im acum
c]nd pleci de l]ng[ noi, `ns[
ne consol[m cu g]ndul c[
pleci `ntr-o lume mai bun[
;i de acolo tu vei veghea
asupra noastr[. dumnezeu
s[ te odihneasc[ `n pace! 
Fiul Benzar Nicolae cu
familia. (iZ938010)

CONDOleAN|e

Sincere condolean\e familiei
Csatlos `n aceste momente
de mare durere pricinuite de

trecerea `n nefiin\[ a lui tu;i
B{L{:OIU MaRIa.
dumnezeu s[-i dea odihn[
ve;nic[. 
Adrian (iZ502115)

_________________
Compasiune ;i sincere
condolean\e familiei
colegului C[dar Ioan (nic[)
`n marea durere pricinuit[
de pierderea mamei dragi
paULIna. dumnezeu s[ o
a;eze al[turi de cei buni `n
~mp[r[\ia Sa, iar pe cei
`ndolia\i s[-i m]ng]ie ;i s[-
i `nt[reasc[. 
|u\u |`rtiu cu familia
(iZ519920)

_________________
Sincere condolean\e ;i
compasiune familiei C[dar
Ioan la dureroasa desp[r\ire
de iubita lor mam[, soacr[
;i  bunic[. dumnezeu s-o
odihneasc[ `n pace. 
Karasi Nicolae cu familia
(iZ315237)

_________________
Suntem al[turi de colega
noastr[ Halkai Mariana `n
aceste momente grele
pricinuite de pierderea
iubitei mame ;i soacre.
dumnezeu s[ o odihneasc[
`n pace! 
Colectivul Sec\iei de
Neonatologie (iZ229275)

_________________
~n aceste momente grele,
`mp[rt[\im durere ;i ne
al[tur[m cu compasiune
familiei Husti la trecerea `n
nefiin\[ a celei care a fost o
persoan[ deosebit[ eLY
HUSTI. 
Familia Neagu 
(iZ710661)

_________________
G]nduri de m]ng]iere ;i
sincere condolean\e
transmitem surorii ;i
cumnatei noastre Beta ;i
familiei ei `n aceste
momente triste pricinuite
de pierderea so\ului, tat[lui,
socrului ;i bunicului drag
FeCHeTe GRIGORe.
dumnezeu s[-l odihneasc[
`n pace. 
Sora maria cu familia
(iZ497764)

_________________
Suntem al[turi de familia
C[dar Ioan `n marea durere
prilejuit[ de moartea
mamei dragi. dumnezeu s[-
i m]ng]ie ;i sincere
condolean\e. 
Familia toma :tefan
(iZ634415)

_________________
Suntem al[turi de familia
C[dar Ioan `n marea durere
prilejuit[ de moartea
mamei dragi. dumnezeu s[-
i m]ng]ie ;i sincere
condolean\e. 
Familiile Roman ;i Varga
(iZ843944)

Suntem al[turi de familia
Chi;luca C[lin `n marea
durere pricinuit[ de
trecerea `n nefiin\[ a mamei
iubite. dumnezeu s[-i dea
odihn[ ve;nic[. 
Familia B[laj - Chendere;
Florin (iZ398998)

_________________
Transmitem `ntreaga
noastr[ compasiune
colegului nostru Halkai
attila, la trecerea `n
eternitate a mamei dragi.
Sincere condolean\e. 
Colectivul Firmei Saviplast
(iZ563066)

_________________
Transmitem `ntreaga
noastr[ compasiune
familiilor `ndoliate C[dar
Ioan ;i Morar Vasile la
trecerea la cele ve;nice a
mamei respectiv soacrei
dragi. Sincere condolean\e. 
Fam. Stan Vasile 
(iZ227201)

_________________
Un g]nd de alinare ;i
m]ng]iere pentru familia
Tincu la ceas de grea
`ncercare pricinuit[ de
pierderea celei care a fost
mam[, bunic[, str[bunic[
TInCU MaRIa
MaGdaLena. dumnezeu
s[-i dea odihn[ ve;nic[. 
Vecinii de scar[. 
(iZ350357)

_________________
profund `ndurera\i suntem
al[turi de sora ;i cumnata
noastr[ Beta ;i familia `n
aceste momente de ad]nc[
triste\e ;i durere pricinuit[
de pierderea so\ului, tat[lui,
socrului ;i bunicului drag
FeCHeTe GRIGORe.
Bunul dumnezeu s[-l
odihneasc[ `n ~mp[r[\ia Sa. 
Sora Daniela cu familia.
(iZ581608)

_________________
Suntem al[turi de vecina
noastr[ Irina `n aceste
momente grele pricinuite de
trecerea `n nefiin\[ a fratelui
iubit. dumnezeu s[-l
odihneasc[ `n pace. 
Fam. Ardelean ;i Vaida
(iZ203058)

_________________
Suntem al[turi de colegul
nostru Halkai Ronald `n
aceste momente triste c]nd
se desparte de draga lui
bunic[. Sincere
condolean\e.  
Colectivul Hotelului Astoria.
(iZ269467)

_________________
Suntem al[turi de familia
prietenei noastre Halkay
Ildiko `n aceste momente
triste c]nd se despart de
draga lor mam[, soacr[ ;i
bunic[. Sincere
condolean\e. 
|i\el ;i Adela 
(iZ694710)

~n urm[ cu 2 ani a plecat
nea;teptat, nedrept ;i mult

prea devreme la ceruri
dragul meu so\ pI:COLTI
IOan un om bun ;i iubit de
to\i ce l-au cunoscut. dormi
`n pace! 
So\ia Pi;colti muguri\a
(iZ858492)

_________________
Cu aceea;i durere `n suflet
reamintim celor care au

cunoscut-o c[ se `mpline;te
un an de c]nd destinul ne-a
luat-o pe cea mai scump[
mam[, soacr[, bunic[ pOp
MaRIa din S[tm[rel.
dumnezeu s[ o odihneasc[
`n pace.  
Fiul Corneliu, nora Ramona,
nepoatele Gabriela, mihaela
(iZ275553)

_________________
a luptat din r[sputeri cu
suferin\a. S-a stins cu ochii

`nl[crima\i ;i privirile pline
de dezn[dejde. a l[sat `n
urma ei un gol, care nu o
poate umple nimeni. a

trecut un an ;i va r[m]ne
ve;nic[ `n inimile noastre
scumpa noastr[ mam[,
soacr[, bunic[ ;i str[bunic[
pOp MaRIa din S[tm[rel. 
Fiul ionel cu so\ia lia,
nepoatele Alina cu so\ul
S[ndel, nepoata mihaela,
str[nepoata Alexia
(iZ516739)

_________________
O floare pe morm]ntul t[u,
o rug[ciune c[tre
dumnezeu azi, c]nd se

`mplinesc 20 de ani de c]nd
ne-a p[r[sit pentru
totdeauna dragul nostru
so\, tat[, socru ;i bunic
dIndILIGan dUMITRU
din Satu Mare. dumnezeu
s[-l odihneasc[ `n pace. 
Familia (iZ324462)

_________________
Se `mplinesc 5 ani de c]nd
dumnezeu a chemat-o pe

scumpa noastr[ fiic[ ;i
mam[ LanG andRea
MOnICa n[scut[ VeRe:.
Triste\ea ;i suferin\a sunt o
cruce greu de dus `n via\[. 
Familia `ndoliat[, p[rin\ii,
fiica, fra\ii ;i bunica
(iZ376550)

_________________
Se `mplinesc 7 ani de la
trecerea `n ve;nicie a celei ce

a fost B{RBULeSCU
OTILIa, un p[rinte mult

iubit. dumnezeu s[-i dea
odihn[ ve;nic[. 
Familia (iZ715192)

_________________
Triste\ea, lacrimile ;i
durerea au r[mas acelea;i la
`mplinirea a 1 an de c]nd

ne-am desp[r\it pentru
totdeauna de iubitul nostru
so\, tat[, socru ;i bunic
TaLaB{ GHeORGHe.
dumnezeu s[-\i dea odihn[
ve;nic[. 
Ve;nic `ndurera\i< so\ia
lenu\a, fiul George, nepo\ii<
Patriciu ;i Alexandru ;i nora
mirela (iZ828589)

_________________
Lacrimile ;i cuvintele sunt
neputincioase `n fa\a durerii
care ne apas[ sufletele acum
c]nd ne desp[r\im de un
suflet drag, bunul nostru
so\, tat[, socru ;i bunic
FeCHeTe GRIGORe.
Recuno;tin\[, dragoste ;i
mul\umire pentru tot ce ai
f[cut pentru noi. Lumina
sf]nt[ a ~nvierii s[-\i
c[l[uzeasc[ sufletul bun
spre Raiul cel luminos. Fii `n
continuare `ngerul nostru.
nu te vom uita niciodat[. 
So\ia elisabeta, fiicele Alina,
mariana, Adriana, ginerii ;i
nepo\ii. (iZ931762)

_________________
ai muncit mult, ai luptat
mult s[ tr[ie;ti, cu ochii
`nl[crima\i ;i triste\e `n
suflet, cu rug[ciuni ;i
candele aprinse venim la
morm]ntul t[u TOMa
eRneST din comuna
Terebe;ti fost cantor al
Bisericii Romano Catolice,
la trecerea a 3 ani de la
plecarea scumpului nostru
tat[, socru ;i bunic. nu te
vom uita niciodat[.
dumnezeu s[ te odihneasc[. 
Fiii :tefan ;i Vilmos cu
familiile lor  (iZ923370)

mul|umiRi DeCeSe

Mul\umim tuturor celor
care au fost al[turi de noi `n
aceste momente grele la
desp[r\irea de draga
noastr[ mam[, soacr[,
bunic[ ;i str[bunic[
C{daR ana paULIna. 
Familia (iZ427391)

Completezi un talon
;i câ;tigi

Numele .............................
Prenumele ........................
B.i. seria .... nr. ..............
Adresa ...............................
.............................................

Confirm[m participarea 
la concurs.

      tragerea la sor\i va avea loc ̀ n
30 aprilie 2015.

acest talon se p[streaz[ 
de c[tre participant.

Data depunerii talonului .............

Completezi un talon
;i câ;tigi

Numele .............................
Prenumele ........................
B.i. seria .... nr. ..............
Adresa ...............................
.............................................

Confirm[m participarea 
la concurs.

      tragerea la sor\i va avea loc `n
30 aprilie 2015.

acest talon se depune odat[ 
cu anun\ul de mic[ publicitate.

Data depunerii talonului .............

"

Talon mic[ publicitateTalon mic[ publicitate

Nume ;i prenume...................................

ANUN|UL (maxim 15 cuvinte)
se completeaz[ pe 

FORMULARUL TIP
la Agen\ia de 

miC{ PuBliCitAte,
str. micu Klein nr. 2, 

zilnic 08.00-21.00, 
sâmb[t[ 09.00-14.00,

duminic[ 10.00-20.00.

3 lei

Valabil numai pentru 
persoane fizice
17 - 18 aprilie

Talonul v[ d[ dreptul Talonul v[ d[ dreptul 
la o singur[ apari\iela o singur[ apari\ie

2 acest talon se p[streaz[ 
de c[tre participant.

Talon mic[ publicitateTalon mic[ publicitate

Nume ;i prenume...................................

ANUN|UL (maxim 15 cuvinte)
se completeaz[ pe 

FORMULARUL TIP
la Agen\ia de 

miC{ PuBliCitAte,
str. micu Klein nr. 2, 

zilnic 08.00-21.00, 
sâmb[t[ 09.00-14.00,

duminic[ 10.00-20.00.

3 lei

Valabil numai pentru 
persoane fizice
17 - 18 aprilie

Talonul v[ d[ dreptul Talonul v[ d[ dreptul 
la o singur[ apari\iela o singur[ apari\ie

1 1

"

acest talon se depune odat[ 
cu anun\ul de mic[ publicitate.2

Printr-un sistem de tragere la sor\i,
fiecare abonat are ;ansa s[ c];tige

100 DE LEI LUNAR!

"

Numele ................................. Prenumele .............................
Adresa ......................................................................................
Buletin identitate seria ............... nr. ...................................
Nr. chitan\ei de abonament .............. pe luna ...................

Talonul decupat se depune sau se trimite la sediul 
de pe str. Micu Klein nr. 2, biroul de Mica publicitate. 

Un abonat poate depune un singur talon.

“M-am abonat ;i pot c];tiga la
extragerea lunar[”

TALON

= COMEMOR{RI =

Se `mplinesc 6 luni de la
trecerea `n nefiin\[ a dragului
nostru so\, tat[, socru ;i bunic 

MOne MIHaI
de;i ai plecat fizic dintre

noi, ai r[mas prezent `n
g]ndurile, sufletele ;i
rug[ciunile noastre. ~l rug[m
pe Bunul dumnezeu s[ rup[
zapisul gre;elilor tale ;i s[ te
primeasc[ `n l[ca;urile Sale, a
luminii ;i fericirii.

Familia `ndurerat[

Se `mplinesc azi 6
s[pt[m]ni de c]nd buna
noastr[ so\ie, mam[, soacr[ ;i
bunic[ 

|U|URa:
ZM{R{ndICa 

s-a dus spre cele ve;nice,
l[s]ndu-ne tri;ti ;i cu mare
durere `n suflete. Fie ca Bunul
dumnezeu s-o aib[ `n Grija
Sa.
So\ul Vasile, fiul Cosmin, nora

Cristina ;i nepotul Damian

= DECESE =

= CONDOLEAN|E =

= MUL|UMIRI =



l SC Elegance Style angajeaz[
confec\ioneri ;i c[lc[tor
interfazic. ( 0740.759.057
(IZ706128)
l Angaj[m v]nz[toare chio;c
alimentar. ( 0743.407.091,
0758.432.762 (IZ814523)
l Angaj[m conduc[tori auto
pentru taxi, cu sau f[r[
experien\[, permis cat. B,
vechime minim 2 ani. (
0745.526.167 (IZ734398)
l Angaj[m dispecer[ taxi cu
sau f[r[ experien\[. (
0745.526.167 (IZ111416)
l Golden Chicken angajeaz[
casier. ( 0748.377.736
(IZ793990)
l Angajez barman[, osp[tar[
pentru un club din Satu Mare.
CV cu poz[ la
interactiv_media@yahoo.com
(IZ856845)
l Angajez ;ofer taxi sau chirie.

( 0748.501.031 (IZ622199)
l Restaurant angajeaz[
osp[tari, buc[tari, pizzer, femeie
de serviciu. ( 0745.893.114,
0744.504.45 (IZ628765)
l Caut coleg `n magazin de
vopsele. ( 0754.097.104
(IZ981931)
l Angaj[m ;oferi cu experien\[
categoria CE pentru transport
interna\ional, obligatoriu card.
( 0721.009.382 (IZ954064)
l Caut ;oferi taxi. (
0758.962.820 (IZ675539)
l Angaj[m v]nz[toare pentru
chio;c non stop. (
0745.294.980 (IZ613277)
l SC Lemnconfex SRL
angajeaz[ ;ofer pe TIR cu atestat
marf[, categoria C,E. CV-urile
se trimit la adresa
office3@lemnconfex.ro (
0755.075.863 (IZ283857)
l Secretar[ 2014 (
0741.422.400 (IZ852998)

www.fany.ro angajeaz[ ;ofer cu
experien\[ pentru autocar pe
traseul Satu Mare - Bucure;ti (
0741.040.104 (IZ318042)

l Angajez muncitori `n
construc\ii ( 0758.638.548
(IZ993065)

Societate angajeaz[ ;oferi TIR
cu experien\[ pentru curse `n
comunitate. Salariu 1.500 euro /
lun[. Se lucreaz[ o lun[ cu 8 zile
libere. Interviul `n data de
24.04.2015ora 11<00 pe strada
Mihai Viteazul nr. 1 / 3 - cu toate
actele de\inute. Informa\ii la (
0744.186.563 (IZ466858)

l Recrutez inspector asigur[ri
( 0747.290.738 (IZ277457)
l Fabric[ de `nc[l\[minte de pe
str. Avram Iancu nr. 43
angajeaz[ mecanic de
`ntre\inere ma;ini de cusut.
Informa\ii la nr. de (
0745.993.114 (IZ547123)
l Firm[ de instala\ii caut[
muncitori califica\i ;i
necalifica\i. Informa\ii (
0745.793.901 (IZ326939)
l Angajez ;ofer cu experien\[
pe Sprinter pentru transport
marf[ extern, zona Carei. (
0756.298.860 (IZ970305)
l Angajez pl[cint[reas[ f[r[
experien\[ ;i v]nz[toare Fast
Food - pl[cint[rie. (
0742.867.729 (IZ136102)
l Fabrica de mobil[ angajeaz[
muncitori califica\i sau
necalifica\i cu calificare la locul
de munc[. Informa\ii (
0361.801.125 (IZ378659)
l Angajez urgent vopsitor auto,
salariu minim net 2.500 lei (
0723.433.991 (IZ700851)
l Anvajez v]nz[toare `nghe\at[
stradal[ ( 0745.921.304
(IZ791919)
l Sp[l[torie auto angajez
personal cu experien\[ `n
domeniu. ( 0744.664.967,
0748.979.897 (IZ681705)
l Angaj[m ;ofer profesionist
cat C cu atestat. (
0747.436.497 (IZ847831)
l Angajez b[iat `ntr-un parc.
( 0740.004.582 (IZ654937)

l Caut familie la vaci. (
0752.033.958 (IZ347367)
l Soc. com. angajeaz[ sudori cu
experien\[. ( 0756.060.552
(IZ149959)
l Angaj[m muncitori califica\i
;i necalifica\i `n construc\ii,
salariu motivant. (
0755.767.473 (IZ697984)
l Societate comercial[
angajeaz[ frezori, strungari.
Rela\ii b-dul Clo;ca 125/A
(IZ919172)
l Angaj[m osp[tar/[ cu
experien\[ pentru restaurant.
Informa\ii la nr. 0741.501.659
(IZ996769)
l Angajez mecanic. (
0752.098.897, 0741.012.463
(IZ851226)
l Caut b[iat pentru munc[ `n
gospod[rie. ( 0756.687.14
(IZ756593)
l Caut menajer[. (
0742.899.600. (IZ244944)
l Angajez dispecer cu
experien\[ pentru camioane. (
0744.162.863. (IZ811853)
l C[ut[m `ngrijitori pentru
persoane v]stnice, Germania.
(0743.680.011. (IZ216340)
l Angaj[m osp[tar. (
0744.632.603. (IZ557407)

Sc Vonhaz SRL angajeaz[
l[c[tu;, zidar, dulgher,
electrician, inginer confec\ii
metalice. ( 0722.394.052
(IZ738165)

l Angajez ;ofer cat. C+E pe
comunitate. ( 0722.239.702.
(IZ354204)
l Firm[ panifica\ie, Carei
angajeaz[ ;ofer categoria B,
pentru distribuirea produselor
de panifica\ie. ( 0730.222.221.
(IZ196200)

l Firm[ panifica\ie, Carei
angajeaz[ contabil pentru
contabilitate primar[. (
0730.222.221. (IZ493904)

Angaj[m ;oferi distribu\ie
produse de panifica\ie (inclusiv
;i la program de 4 ore).
Informa\ii loc. Satu Mare, strada
Aurel Vlaicu nr. 69 (IZ332043)

l Angajez muncitor construc\ii
interior - exterior. (
0741.251.744 (IZ440295)
l SC Roza Oro SRL angaj[m
v]nz[toare pentru magazin de
bijuterii. Informa\ii la (
0261.770.141. CV cu poz[ pe
email< rozaoro_2000@yahoo.de
(IZ510572)

l Angajez ;ofer taxi. (
0757.782.724 (IZ265116)
l SC Tehnic Asist SRL
angajeaz[ muncitori califica\i ;i
necalifica\i `n domeniul
construc\ii de drumuri. Cv-urile
se pot depune la sediul firmei
din loc. Odoreu, strada
Republicii, nr. 113 (IZ520473)
l Angajez muncitori `n
construc\ii. ( 0748.638.020
(IZ622066)
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Beton 
amprentat
www.betonamprentat-tition.ro

Tel. 0745.912.861.

Garan\ie
10 ani

Calea Traian, nr. 2, 
tel. 0754.505.962, 0361.884.774

Pizzerie - fast food 
- tavern[

La Grecu

2 + 1 gratis
Livrare gratis la domiciliu

*Repara\ii frigidere ;i ma;ini
de sp[lat la domiciliu. 
* Service agregate frig. 
* Garan\ie. 
* ~nc[rc[m clime auto.

Tel. 0744/183079, 0261/759100.

0361.809.309, 
0722.851.073, 0740.918.867
0766.499.955, 0261.713.401

0261.9450261.945
COMENZI TAXI TRACT{RI AUTO

TRANSPORT MARF{
0745-526.167> 
0744-147.551

Service auto
Strada :oimo;eni,

nr. 21.
Telefon<

0732.086.307

TRANSPORT TURISM

DANISEB curse regulate
Satu Mare - Carei, 0744/580126.

Satu Mare - Budapesta (Aeroport) 

Jano;i SRL, tel. 0261758620, 0722415187.
55 lei pentru pensionari ;i elevi

Zilnic
~NCHIRIERI

HOTEL LEON
Camere duble 80 RON/zi

Apartamente 4 paturi 120 RON/zi
Str. D]mbovi\a 1/A. Telefon<
0261/760.505> 0745/709.907

NOU
RESTAURANT!

Informa\ii la telefon< 0755.76.37.47 

Platouri la pachet 
`ncep]nd de la 99 lei

(pentru 4 persoane)



l Angaj[m muncitori `n
construc\ii la fa\ade pentru
lucrul `n Austria. (
0043.69919214224 (IZ911513)
l Magazin alimentar angajeaz[
lucr[tor comercial `n zona
Drumul Careiului. (
0756.054.235 ;i `n zona Carpa\i
II. ( 0756.054.040 (IZ340317)

Angaj[m muncitori meseria;i `n
construc\ii. ( 0756.773.540
(IZ623185)

l Caut coafez[ zona Carpa\i.
( 0755.561.005 (IZ122366)
l Angajez agent v]nz[ri pentru
produse food ;i non food. Cv cu
poz[, office@bradu.ro, (
0743.171.616 (IZ481976)
l Caut manichiurist[. (
0755.561.005 (IZ662509)

Angajez ;ofer profesionist cu
experien\[ pe TIR. (
0744.785.400 (IZ243711)

l Angaj[m muncitori
necalifica\i `n fabric[ de
produc\ie cu sau f[r[
experien\[. ( 0731.520.865
(IZ316639)
l Firm[ angajez muncitori
califica\i `n construc\ii. (
0729.069.684 (IZ542965)
l Pizzerie restaurant angajeaz[
barman - osp[tar ;i livrator. (

0747.884.384 (IZ505345)
l Caut muncitori califica\i
pentru izola\ii exterioare,
polistiren. ( 0741.793.609
(IZ621960)
l Angajez muncitori, zidari,
dulgheri, finisori, salariu `n
acord. ( 0747.572.071
(IZ339394)
l Angajez barman[. (
0751.286.076 (IZ983957)
l Angajez sudor, l[c[tu;,
specializat garduri forjate. (
0748.054.727 (IZ675332)

PROPUNERI AFACERI

l V]nd bar (Pia\a Vechituri)
rog seriozitate. Nr. (
0746.308.248 (IZ257825)
l V]nd afacere (cafenea). (
0751.371.000 (IZ795212)

SOCIET{|I

Organiz[m cursuri de
reflexoterapie ;i masaj cu
diplome atestate de Ministerele
Muncii ;i Educa\iei. Nr. (
0747.033.344, 0745.871.366
(IZ227637)

l :coal Gimnazial[ “Avram
Iancu” Satu Mare cu sediul `n
localitatea Satu Mare, b-dul
Muncii nr. 19, jude\ul Satu
Mare, organizeaz[ concurs

pentru ocuparea func\iei
contractuale temporar vacante
de `ngrijitoare, 1 post, conform
HG 286 / 23.03.2011, modificat[
prin HG nr. 1027 / 24.11.2014.
Concursul se va desf[;ura astfel<
- proba practic[ `n data de 30
aprilie 2015, ora 14<00, - proba
interviu `n data de 30 aprilie
2015, ora 15<00. Pentru
participarea la concurs

candida\ii trebuie s[
`ndeplineasc[ urm[toarele
condi\ii< studii medii sau cel
pu\in ;coal[ gimnazial[, abilit[\i
practice ;i de comunicare.
Dosarele de participare la
concurs se depun la secretariatul
;colii `n perioada< 17 - 23 aprilie
2015 `ntre orele 08<00 - 15<00.
Rela\ii suplimentare la telefon<
0361.402.475 (IZ553863)
l Curs desen special 7 -10 ;i 14
- 17 mai. ~nscrieri (
0731.322.766 
(IZ775603)
l SC Ardealul SA titular al
proiectului “Construc\ii anexe -
rafin[rie 200T/24H propus a se
realiza `n muncipiul Carei, str.
Al. I. Cuza nr. 24 incinta fabricii
de ulei, anun\[ publicul interesat
asupra lu[rii deciziei etapei de
`ncadrare de c[tre APM Satu
Mare `n cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra
mediului pentru proiectul
men\ionat. Proiectul deciziei
etapei de `ncadrare ;i motivele
care le fundamenteaz[  pot fi
consultate la sediul Agen\iei
pentru Protec\ia Mediului Satu
Mare, str. Mircea cel B[tr]n nr.
8/B luni - joi `ntre orele 08<00 -
16<30, vineri `ntre orele 08<00 -
14<00, precum ;i la urm[toarea
adres[ de internet<
http<//apmsm.anpm.ro. Publicul
interesat poate `nainta
comentarii / observa\ii la
proiectul deciziei de `ncadrare
`n termen de 5 zile de la data
prezentului anun\. (IZ148910)

l Defigo Invest SRL, titular al
proiectului< “Schimbare de
destina\ie din fabric[ de
prelucrarea laptelui `n locuin\[
P+ 1E ;i anexa P”propus a se
realiza `n loc. Ciuperceni,
comuna Agri;, CF 100046, zona
drum E81, anun\[ publicul
interesat asupra lu[rii deciziei
etapei de `ncadrare de c[tre
APM Satu Mare `n cadrul

procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului
pentru proiectul men\ionat.
Proiectul deciziei etapei de
`ncadrare ;i motivele care o
fundamenteaz[ poate fi
consultat la sediul Agen\iei
pentru Protec\ia Mediului Satu
Mare, str. Mircea cel B[tr]n nr.
8/B,  luni- joi ̀ ntre orele 8-16.30,
vineri `ntre orele 8 - 14, precum
;i la urm[toarea adres[ de
internet< http<//apmsm.anpm.ro.
Publicul interesat poate depune
comentarii/ observa\ii la
proiectul deciziei de `ncadrare
`n termen de 5 zile de la data
prezentului anun\. 
(IZ647711)

Comunicator. Consiliul de
administra\ie al SC Unirea SA
Tiream, sediul comuna Tiream,
str.Vezendiului 311/A, jud. Satu
Mare, convoac[ Adunarea
General[ a ac\ionarilor pe data
22.05.2015, orele 15 la sediul
unit[\ii, cu urm[toarea ordine
de zi< 1. Raportul de activitate pe
anul 2014 a pre;edintelui
Consiliului de administra\ie> 2.
Raport al comisiei de cenzori pe
anul 2014> 3. Aprobarea
bilan\ului contabil pe anul 2014>
4. Desc[rcarea de gestiune al
pre;edintelui consiliului de
administra\ie> 5. Prelungirea
liniei de credit `n valoare de
159.000 lei la banca BCR Carei>
6. Aprobarea BVC-ului pe anul
2015> 7. Aprobarea efectu[rii
unei expertize privind situa\ia

ac\ionarilor societ[\ii ;i
mandatarea Consiliului de
administra\ie pentru efectuarea
acestor demersuri, inclusiv
formularea unei cereri de
ac\iune civil[ `n instan\[> 8.
Reconfirmarea comisiei de
cenzori ;i al consiliului de
administra\ie> 9. Diverse. ~n
cazul ̀ n care la prima convocare
nu este `ntrunit cvorumul
necesar, Adunarea General[ se
va \ine `n data de de 23.05.2015,
orele 10 `n Acela; loc.
(IZ759000)

l Tehnometal Societate
Cooperativ[, cu sediul pe str.
Petofi nr. 3, convoac[ adunare
general[ ordinar[, pentru data
de 30.04.2015, ora 10.00, la
sediul societ[\ii, cu urm[toarea
ordine de zi< 1. Raportul de
gestiune al Consiliului de
Administra\ie pe 2014 ;i
Raportul Comisiei de Cenzori.
2. Aprobarea bilan\ului contabil
;i repartizarea profitului pe
2014. 3. Aprobarea bugetului de
venituri ;i cheltuieli pe 2014. 4.
Diverse. (IZ757351)
l Romila Daniel `n calitate de
titular anun\[ publicul interesat
asupra ini\ierii procesului de
elaborare ;i realizarea primei
versiuni a planului, elaborare
PUZ pentru introducere `n
intravilan ;i lotizare `n vederea
construirii de locuin\e
individuale Lazuri extravilan,
nr. cad. 2148, 2208, 2209, 2210,
2211, 2212, 2213, 2214, adiacent
DJ 194 precum ;i a declan;[rii
etapei de `ncadrare, conform
HG 1076 / 2004, `n vederea

ob\inerii avizului de mediu.
Prima versiune a planului poate
fi consultat[ la sediul titularului
din jude\ul Satu Mare, ora;ul
Negre;ti Oa;, strada Oa;ului, nr.
57 C. ~n zilele de luni - vineri
`ntre orele 08.00 - 16.00 ;i la
sediul Agen\iei pentru Protec\ia
Mediului Satu Mare, strada
Mircea cel B[tr]n, nr. 8 / B, `n
zilele de luni - joi `ntre orele
08.00 - 16.00, vineri `ntre orele
08.00 - 14.00, din data de
17.04.2015. Publicul intersat
poate transmite `n scris
comentarii ;i sugestii, p]n[ la
data de 06.05.2015, la sediul
Agen\iei pentru Protec\ia
Mediului din Satu Mare, strada
Mircea cel B[tr]n, nr. 8/B, cod
440012, fax 0261.733.500, e-
mail< office@apmsm.anpm.ro
(IZ478092)
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SC GENEROM COMPANY SRL
Str. Muncitorilor nr. 12, 

tel/fax 0261-769670

PR{JE:TE :I COMERCIALIZEAZ{
CAFEA. OFERIM SERVISARE 

:I FOLOSIN|{ GRATUIT{ 
A PRESOULUI DE CAFEA.

0745.155.563.

ciorb[ de peri;oare Gulas unguresc

Meniul zilei - Vineri
Strada Botizului (`n curte la Vama Veche). Pentru comenzi< tel. 0740.402.560

Dream House
`nchiriaz[ costume carnaval

- copii, adul\i
pentru diferite evenimente.

Asigur[m anima\ie la zile de
na;tere.

Str. Avram Iancu nr. 27 
`n curte 

sau informa\ii la tel< 0748.529.273.
www.costumecarnavalsatumare.ro

Restaurant 
Delicatese 

- 12 lei
Tel< 0261.717.000 >

0744.339.709

Vineri (17.04.2015)
Sup[ de m]nzat cu t[i\ei
Gordon bleo ;i cartofi natur
Salat[

:COALA DE :OFERI AUTO REFLEX
preg[te;te elevi pentru ob\inerea permisului de conducere cat. A, B,
C, CE, D1, D, DE ;i transport de persoane cu autocare ;i microbuze
confortabile prin curse regulate ;i ocazionale la cele mai mici pre\uri.
Inf. 0744-368.063 pentru :coala de :oferi< www.autoreflex.ro

Transport persoane, tel. 0744.854.385

TURCIA, GRECIA, SPANIA, EGIPT, BULGARIA…
sejururi reconfortante la preţuri… confortabile !

www.accord-travel.ro

Satu Mare< 0261-737.915 
Bd I.C. Brătianu nr. 7> 

Restaurant
Tivoli 

Meniul zilei
11 lei 

(Por\ia mare este 13 lei)
Vineri

Gulyas unguresc
spanac cu ochiuri de ouă
supă de ciuperci cu piţigăi de casă
costiţe la cuptor cu cartofi piure şi
salată
V[ a;tept[m pe str. Ady Endre nr. 36.
Comenzi la platouri `ncep]nd de la 80 lei

Livrare gratuit[ `ntre orele 
9<30 ;i 15<00

Tel< 0754-821.506 sau 
0261-713.083 

Ca urmare a m[ririi capacit[\ii de
lucru, SC Class Tex SRL angajeaz[

confec\ioneri. Se acord[ salarii
avantajoase, tichete de mas[ pe fiecare

zi, transport asigurat, 
premii de productivitate. 

Adresa< Satu Mare l]ng[ :omaj. 
Tel< 0729966373 sau 0261768375 

LeXaMoB srL
Angajeaz[ t]mplar cu

sau f[r[ experien\[,
pentru asamblare
mobilier din pal

melaminat. Informa\ii la
tel. 0726740704

sc angajeaz[ ;ofer
profesionist categoria

B,c,e, 
a;tept[m cV pe e-mail

acarasistentarutiera@yahoo.com. 

inf.la tel.< 0720.507.026

    Societate comercial[ angaj[m
lucr[tor depozit. De\inerea unui atestat
de stivuitorist constituie avantaj.
Persoanele interesate sunt rugate s[
depun[ CV  la adresa de e-mail
contabilitate@unifilter.ro sau la sediul
firmei din Satu Mare, str. Aurel Vlaicu,
nr.72 H.

pentru mai multe informa\ii suna\i la
0724586796 sau 0261706770

Por\i garaj. Automatiz[ri por\i. U;i de interior.
NIDAS COM SRL 0744-363.999, L. Blaga nr. 347

MOBIL{ LA COMAND{

* Buc[t[rii * Biblioteci *Dormitoare *

LEXAMOB SRL 0361.800.880 
0726.740.704

ATENȚIE!  PROMOȚIE!
Tabl[ acoperi; - de la  20  lei>
Jgheaburi ;i burlane - de la  12  lei>
Ferestre  acoperi; - de la  500  lei>
Pervaze  geam  ;i  tinichigerii>
:indril[, hidroizola\ii  bituminoase>
Tabl[  cutat[  ;i  de  gard.

Toate  cu  garan\ie  ;i  la  cele
mai MICI PRE|URI cu TVA la
VEKBAN S. R. L. SATU  MARE, str.
ENERGIEI, nr. 5 (`n curtea Coop.
CONSTRUCTORUL).

transport Gratuit, 
nu inclus `n pre\ !

FABRICA PRELUCRAREA
LEMNULUI DIN

MOFTINU MARE
ANGAJEAZ{ FINISOR
L{CUITOR SICRIE CU

EXPERIEN|{.
SALARIUL ~NCEP}ND
DE LA 3000 RON, NET. 

TEL. 0730007573

S.C. SAM MEAT INDUSTRY S.R.L.

angajeaz[< 
MUNCITORI PENTRU PRODUC|IE

- se ofer[ pachet salarial atractiv

MUNKÁSOKAT ALKALMAZ
- kiemelt kereseti lehetőség

CV< Fax< 0261 770 226
E-mail< 

office@aveimpex.ro , 
office@sammeat.ro>

str. :oimo;eni, nr. 32, loc. satu Mare.

ANGAJ{M MUNCITORI 
:I MUNCITOARE 
PENTRU FE|E DE
~NC{L|{MINTE 

CALIFICA|I 
:I NECALIFICA|I.

INFORMA|II TELEFON< 
0261-716789 

~NTRE ORELE 8-17.

SC EXCLUSIV LV SRL
Str. Luceaf[rului, nr.27

ANGAJEAZ{
conduc[tor auto 

categoria D,E
din zona CAREI-MOFTIN

tel.< 0748.116.402

cel mai nou restaurant
din satu Mare caut[
persoane serioase ;i

comunicative, cu sau f[r[
experien\[, pentru

posturile<
-osp{tar

-aJutor Buc{tar
se ofer[<

- salar fix, plus bonifica\ii
- training gratuit

- uniform[
informa\ii la tel.<

0751.085577 /
0770.503961

platouri deosebite 
pentru evenimente

reu;ite.
oferim servicii de 
catering complete.
tel 0756.955556

Tel. 0756.955556

Pia\a 25 octombrie T6-T8 
Tel< 0261/717562, 0741501659

Servim zilnic masa de prânz.
Organiz[m evenimentul 

dumneavoastr[ important, 
iar serviciile noastre vor fi la

în[l\imea preten\iilor
dumneavoastr[ ;i pentru asta

vom depune orice efort.
Mai bun ;i mai mult nu exist[! 

complex philadelphia
angajeaz[ b[ie\i ;i fete
pentru sp[l[toria auto.

tel.< 
0752.190.393

Complex Philadelphia
angajeaz[<

CONSILIER RECEP|IE
SERVICE AUTO
- studii tehnice> 

- abilit[\i de comunicare ;i
negociere>

- cuno;tin\e pc.
inf. la tel.< 0744.393.750

monarh.recrutare@gmail.com

Fabrica de prelucrarea lemnului din Moinu Mare 
Angajeaz[<

Personal pentru ;lefuit, repara\ii, pres[, stivuit, stivuitorist
cu autoriza\ie ;i func\ionar administrativ cu experien\[. 

Salarii mari dar numai `n func\ie de calitatea muncii prestate,
tichete de mas[, transport decontat, premii de fidelitate. 

informa\ii la tel.< 0730.007.573

Angaj[m `n fabric[ de cablu
din Ungaria, cu `ncepere

imediat[, femei ;i b[rba\i, pe
termen lung! Salariu avantajos.
Cazarea ;i transportul gratuit[!

Cunoa;terea limbii maghiare
obligatorie (scris, vorbit,citit)!

Telefon< 0742.010.235

Magyarországra kábelgyárba
összeszerelő munkára,  női és férfi

dolgozókat keresünk, azonnali
kezdéssel, hosszú távra. Jó kereseti

lehetőség! Szállás és  utazás
ingyenes. 

A magyar nyelv ismerete kötelező!

Telefon< 0742.010.235

Angajez barman/[.

Tel.< 0745.299.883

Angaj[m personal fast
food cu experien\[.

tel. 0741.687.268

SC Orizont SA 
cu sediul `n Satu Mare, 

str. Botizului, nr. 43,

ANGAJEAZ{<

- 2 conduc[tori auto 
cat. D

Pentru informa\ii
suplimentare, v[ rug[m s[
v[ prezenta\i cu un CV la
sediul societ[\ii noastre.

propuneri afaceri

societ{|i
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     Zilele trecute, elevii
Liceului de Arte “Aurel
Popp” din Satu Mare au
luat parte la o serie de
activit[\i menite s[ `i fac[
s[ `n\eleag[ c]t de
important este s[
navigheze `n siguran\[ `n
mediul virtual.

      Toate activit[\i le s-au
derulat `n cadrul Proiectului
Sigur. Info, proiect dezvoltat
de  Salva\i Copiii
Rom]nia,  FOCUS  – Centrul
Român pentru Copii Dispăru\i
;i Exploata\i Sexual ;i Positive

Media `nc[ din anul 2008.
Proiectul face parte din
programul comunitar
multianual de promovare a
utilizării în condi\ii de mai
mare siguran\ă a Internetului ;i
a noilor tehnologii online, Safer
Internet plus. 
      Pentru c[ fiecare v]rst[ are
particularit[\ile ei, activit[\ile
organizate la Liceul "Aurel
Popp" au avut `n vedere acest
aspect.  Elevii claselor
pregătitoare 0 A, 0 B, respectiv
I B, VI B ;i VIII B au aflat multe
despre siguran\a `n mediul
virtual la lec\ia "Jester ;i
Prin\esa Misterioasă", cei din

clasa I B au ̀ nv[\at la r]ndul lor
"Pentru ce e bun Internetul?",
colegii din clasa a III-a A au
descoperit "Norul cuvintelor",
cei din a IV-a A s-au jucat "A;a
DA/A;a NU. ~n tot acest timp,
elevii din clasele a VI-a A, a
VII-a A, a VII-a B, a VIII-a B,
a IX-a B ;i a IX-a C au discutat
despre "Încurcături ;i
incidente", aceast[ lec\ie fiind
structurat[ pe mai multe
subcapitole< "Corectitudinea
informa\iei", "Cui apar\ine
fotografia",  "Cui îi pasă?",
"Întâlnirea",  "Încarcă ;i
protejează". Despre beneficii ;i
riscuri pe internet au discutat

elevii claselor a VII-a B ;i a VIII-
a B. În total la toate activit[\ile
au luat parte 194 elevi.  
      Activită\i le au fost
organizate cu ajutorul
voluntarilor Sigur.Info Balázs -
Varhol Irma, dr. Georgeta
Mare;, Ligeti Csilla,  Liliana
Dobo;-Lazăr, Cosmina Precup,
Némethy Ildikó;, al profesorilor
Vékás Benjámin, Szigethy
Enikő, Mészáros Gergely-
Rudolf ;i al reprezentan\ilor
Inspectoratului :colar Jude\ean
;i ai Prim[riei Satu Mare,
Mariana S[s[ran, respectiv
Vasile Radu Anderco.

Ioana Vladimirescu

Lec\ie despre importan\a siguran\ei 
pe internet la Liceul Aurel Popp
Toate ac\iunile s-au derulat `n cadrul Proiectului Sigur. Info

Activită\ile au fost organizate cu ajutorul voluntarilor Sigur.Info

      Pe parcursul s[pt[m]nii
trecute, elevii :colii Gimnaziale
T[;nad au fost implica\i `ntr-o
serie de activit[\i educative
extracurriculare ;i extra;colare,
toate `n cadrul Programului
na\ional "S[ ;tii mai multe, s[ fii
mai bun!", program ini\iat de
Ministerul Educa\iei. 
      Profesorii au ̀ ncercat astfel s[
r[spund[ intereselor ;i
preocup[rilor elevilor, pun]ndu-
le `n valoare talentele ;i
capacit[\ile pe care le au ̀ n diferite
domenii. Cele c]teva sute de elevi
din T[;nad au luat parte la
campanii de educa\ie cultural[ ;i
de reducere a violen\ei. 
      Toate activit[\ile derulate la

;coal[ s-au bucurat de sprijinul
partenerilor tradi\ionali,  al
speciali;tilor din cadrul
Inspectoratului Jude\ean de
Poli\ie, Inspectoratului Jude\ean
de Jandarmi, Muzeului Or[;enesc
T[;nad ;i multe alte institu\ii
publice.
      Tot s[pt[m]na trecut[,
Ansamblul Codrule\ul Junior de
la T[;nad, coordonat de
profesoara Nicoleta Folde;, a
evoluat pe scena Casei de Cultur[
din Cehu Silvaniei. Copiii au
prezentat obiceiuri ;i tradi\ii
str[mo;e;ti, aplauda\i fiind la
scen[ deschis[.

eodora V.

Ansamblul Codrule\ul Junior 
T[;nad a evoluat pe scena Casei 
de Cultur[ din Cehu Silvaniei

:ef Depozit
Lucr[tor comercial

Stivuitorist cu atestat
Laborant

Inginer Mecanic
Agent V]nz[ri

Pentru mai multe informa\ii v[
a;tept[m la sediul nostru de pe 
Str. Gheorghe Bari\iu nr. 27, iar 
CV-urile se depun la sediu sau pe 
e-mail la< angajari@lebada.ro.

Angajeaz[<
"

M-am înţeles cu soţia< dacă fac rost de toate la timp pentru weekend
şi rezolv toate cumpărăturile, mă lasă să ies cu prietenii la pescuit!
Oricum e convinsă că nu am cum să termin cu toate la timp! Însă nu
ştie că nu alerg aiurea cu lista de cumpărături, ci mă duc doar într-un
singur loc, la Supermarket Super Alimente! Aici fac rost de toate de
care avem nevoie în bucătărie, în baie şi în cămara de alimente! În sfârşit
un loc unde şi bărbaţii se descurcă foarte bine cu cumpărăturile.

~n acest weekend, la noi ve\i putea cump[ra< aripi de pui refrigerat
7.20 lei/kg, margarin[ cu iaurt  500 g Delma 4.90 lei/buc, pulp[ porc cu
;oric  11.90 lei/kg, aripi de curcan ref.  10.50 lei/kg, chifl[ cu t[r]\e 75g
0.45 lei/buc, sm]nt]n[ 330g 20% Alfoldi  3.60 lei/buc, iaurt fructe diferite
sortimente 4x125 g  K.….F. 3.99 lei/buc, desert br]nz[ OkÈ 23 g  0.59
lei/buc, crem[ de ficat 190g Globus  2.25 lei/buc, Delikat 300g  7.50
lei/buc, ciocolat[ Tibi diferite sortimente 100g  2.90 lei/buc, crem[ de
corp Nivea 250g 13.70 lei/buc, r[coritoare Sweppes 1+1   2x1.5L
grappefruit+portocale    4.50 lei/set, Domestos Florasept 1L  5.99 lei/buc
;i multe alte produse la pre\ avantajos.

Supermarket Super Alimente,
unde banii dumneavoastr[ valoreaz[ mai mult.

Toate `ntr-un singur loc! 

V[ a;tept[m cu diferite sortimente 
la cele mai mici pre\uri!

     CFR Călători  va
suplimenta numărul de trenuri
puse în circulaţie cu prilejul
minivacanței de 1 mai. Astfel,
în perioada 29 aprilie - 4 mai
vor fi introduse 13 trenuri
InterRegio şi Regio, cele mai
multe urmând să circule spre
şi dinspre litoral.
     Conducerea companiei
avertizează însă că în unele zile
libere din perioada 1 - 4 mai,
când traficul de călători este
extrem de redus, unele trenuri
InterRegio și Regio nu vor
circula, iar pe 1 mai agenţiile
de voiaj CFR vor fi închise.
Astfel, călătorii sunt rugaţi
să  țină cont de acest aspect
când își planifică deplasările

cu trenul și să consulte, pentru
informații  actualizate,  f ie
pagina de internet a
companiei, fie să telefoneze la
biroul de informații din stația
de plecare. 
     Trenuri suplimentare de
interes pentru sătmăreni<
29-30 aprilie / 2-3 mai<
IR 12742/-1 Satu Mare (pl.
16.50) - Oradea (pl. 19.12) -
Cluj  Napoca (pl.  22.15) -
București Nord (pl. 08.50) -
Constanța (sos. 11.42). 
30 aprilie/1 mai - 3/4 mai<
IR 12741/-2 Constanța (pl
15.15) - București Nord (pl.
18.35) -  Cluj  Napoca (pl.
04.43) - Oradea (pl. 07.37) -
Satu Mare (sos. 09.39).

      Este o bucurie să constaţi că
mai sunt tineri care manifestă
atracţie faţă de literatură, care au
dorinţa de a-şi exprima liber
gândurile, în afara cadrului strict
şcolar, care au renunţat fie şi
pentru moment la tastele
calculatorului sau la colindatul
prin baruri şi scriu. Este mai
puţin important dacă aceşti tineri
invidiaţi uneori de colegii lor de
generaţie scriu proză sau poezie.
Important este că îşi cultivă
pasiunea. Dacă la şedinţa
anterioară a Cenaclului literar
Afirmarea a citit proză Geanina
Bereş, iată că zilele trecute, a citit
tot proză Alex Durla. 
      Participanţii la reuniunea de
lucru a cenaclului au audiat
fragmentele prezentate, după
care au fost deschise discuţiile.
Părerile vorbitorilor au fost pe
alocuri discordante, dar fiecare
şi-a exprimat opinia ce-l
reprezenta. S-a discutat în mod
organizat, fiind evitate repetiţiile.
Cei care au luat cuvântul, au
considerat că exprimarea directă
poate fi utilă celui care a prezentat
în cenaclu texte oarecum ieşite
din tiparele şcolare, dar care
surprind la limita credibilului
secvenţe reale, împletite cu
imaginarul. Despre textele citite
de Alex Durla au vorbit< Ioan
Sălăjanu, Mihai Sas, Gheorghe
Creţu, Gheorghe Cormoş,
Alexandru Varodi, Antonia
Varga, Marian Chiorean, Voicu
Şichet, Ana Silaghi, Carol Koka,
Geanina Bereş, George Terziu şi
Ioan Aniţaş.
      Majoritatea celor care au fost
enumeraţi, au avut cuvinte de
apreciere a efortului făcut de
autor pentru a realiza textele
supuse atenţie. Aşa cum era
firesc, nu toţi vorbitorii s-au
dovedit mulţumiţi de construcţie.
Au remarcat multitudinea de
detalii prezentate de la locul
desfăşurării acţiunii descrise, dar
şi unele omisiuni. A fost o reuşită

pentru autor modalitatea de
conturare a personajelor, starea
lor psihologică. Una din scrierile
citite a fost catalogată ca făcând
parte dintr-o filă a teatrului
absurdului. S-a citit un mozaic,
din care lipseşte trunchiul, dar
cu toate acestea, nu lipsesc unele
fraze metaforice. S-a mai spus că
este vorba despre o poveste care
se roteşte în jurul ei. A fost
remarcată sărăcia dialogurilor.
Unele idei sunt prea plate.
Figurile sunt plastice. Relatarea
porneşte de la particular şi se
ajunge la general. Lucrurile sunt
universalizate. Textul în
totalitatea lui ar putea deveni cu
o regie bună, o piesă de teatru.
Autorului i s-a sugerat să evite a
da sfaturi prin intermediul
textului supus lecturii şi să
renunţe la exprimările la
persoana I singular. La analiza pe
text s-au remarcat unele erori de
exprimare, de folosire greşită a
unor cuvinte.
      Autorul a mulţumit
vorbitorilor pentru opiniile
exprimate şi a promis că le va
analiza şi o să intervină pentru
îmbunătăţirea calităţii textului.
În speranţa că unele nedumeriri
ale vorbitorilor vor fi lămurite,
Alex Durla s-a exprimat şi el
nemulţumit de selecţia făcută în
cazul textelor citite.
      În finalul şedinţei s-a anunţat
faptul că Geanina Bereş a luat un
premiu la concursul internaţional
în limba franceză, intitulat "De
la mâncare la cuvinte", iar apoi a
fost serbat Gheorghe Cormoş.
Şedinţa cenaclului a avut loc în
chiar ziua de naştere a
cenaclistului.
      Alături de cei menţionaţi mai
sus, la şedinţa de cenaclu au mai
participat< Cecilia Sas, Mircea
Nemeş, Zagyva Zoltan, nu în
ultimul rând, Angela Muntean,
cea care a asigurat fondul muzical
prin vocea sa.

Coriolanu Barbur

Proza lui Alex Durla a fost viu 
dezbătută la şedinţa de cenaclu

CFR Călători introduce 
trenuri suplimentare de 1 Mai


