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EVENiMENT
Peste 800 de participanți la
Întâlnirea Eparhială a Copii-
lor și Tinerilor din Eparhia
de Maramureș de la Șișești

iMPORTANT!

Proprietarii terenurilor
de sub Centură trebuie să
se prezinte la Primăriile

Satu Mare și Ardud
8Aici trebuie să depună cererile sau opţiunile privind acceptarea
cuantumului despăgubirii propuse și copii legalizate ale docu-
mentelor doveditoare 

PREFECTUL RAdU ROCA:
Lipsa PUG-urilor, 

o problemă gravă cu care se
confruntă sătmărenii
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PROTEST
Școlile din județ, blocate 
de greva profesorilor și a 

personalului auxiliar
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Prefectul urechează 
organizatorii evenimentelor
finanțate din bani publici
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RALLy SPRiNT
Spectacol cu 78 de piloți pe circuit,

în etapa de la Carei
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Despre situația 
din învățământ, 

la Actualitatea sătmăreană

Relațiile de înfrățire
între județele Satu Mare și Os-
talb se intensifică prin crearea
unor grupuri tematice de coop-
erare.

Prefectul județului Os-
talb, dr. Joachim Bläse,
împreună cu președintele Con-
siliului Județean Satu Mare,
Pataki Csaba, au desemnat lid-
erii grupului din sistemul de
sănătate, pe care îl consideră ca
fiind unul dintre cele mai im-
portante domenii de cooperare.

În data de 17 mai 2023
a avut loc primul eveniment
important, condus de dr.

Laurențiu Grecu, medic primar
chirurgie generală din județul
Ostalb, în colaborare cu grupul
condus de dr. Paula Mare, di-
rector medical la Spitalul
Judeţean de Urgenţă Satu Mare
și dr. Nagy Tünde, medic pri-
mar pediatrie.

La seminarul online
intitulat “Aspectele
comunicării dintre medic și pa-
cient – experiența germană” au
participat medici din cadrul
SJUSM, iar dr. Laurențiu
Grecu și-a împărtășit
experiența dobândită pe par-
cursul activității în Ostalb.

Relațiile de înfrățire între
județele Satu Mare și Ostalb

se intensifică 

O ediție dedicată
grevei din învățământ în
această seară de la ora 20.00
la Actualitatea sătmăreană.
Un interviu cu liderul de
sindicat, prof. Sergiu Tâlvâc
și cu directori de instituții
de învățământ din Satu
Mare la Nord Vest TV. Și pe
paginile de Facebook ale
Nord Vest TV și Gazeta de
Nord-Vest.
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CLiniCa 
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Luni - Vineri
09:00 - 21:00
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08:00 - 20:00

Telefon 
0261-713333

www.clinicasfantulanton.ro
Urgențe

stomatologice
non-STop

Azi este

Remember

Calendar religios

Urgențe stomatologice

Telefoane utile
0361.407733 - Nord Vest TV
112 - Urgențe
959 - Poliția de Frontieră
769760 - Jandarmerie
711212 - Pompieri
710690 - Biroul Anticorupție
741111 - Ambulanța
750481 - Spitalul Municipal
727050 - Spitalul Județean
768830 - Protecția Copilului
736240 - Comisariatul pen-
tru Protecția Consumato-
rilor
0261-721.051,  0734221096 -
Apaserv
021/9672 - Programări RAR
0261-721971 - Transurban
0742-708708 - Poszet -
intervenții cazane
0261-945 - VIP TAXI

Strângerea de averi nu înseamnă
încetarea mizeriilor, ci doar
schimbarea acestora cu altele.

(Seneca)

Maxima zilei

1915 - Primul Război Mondial:
italia a declarat război Austro-
ungariei.

Soarele răsare la 5 și 42 minute,
apune la 21 și 9 minute.

Marți, 23 mai 2023
ziua 143 a anului

ortodox - Cuv. Mihail
Mărturisitorul, episcopul
Sinadei; Sf. Maria lui Cleopa.
greco-catolic -    Sf. Mihai,
episcop, mărturisitor.
romano- catolic - Sf.
Dezideriu, episcop.

RECOMANDĂRI NORD VEST TV

Televiziunea care te respectă!

Muzică 
și voie bună

Și-a dedicat mare
parte din anii tinereții  cân-
tecului  și danțului,  nici
acum, când s-ar putea bu-
cura de anii pensiei,  nu stă
un pic în loc. Mereu
implicată în activități de
promovare a meșteșugului
și cântecului codrenesc,
Malvina Madar iederan
vine să ne povestească de-
spre proiectele dumneaei,
marți seara, începând  cu
ora 21:00 ,  direct  și  pe
paginile noastre de Facebook.
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OPINIE DE GAZETAR

În 2009 când a fost
decretată criza și în Româ-
nia, publicitatea a fost afec-
tată în mod capital. Marea
majoritate a societăților co-
merciale, a instituțiilor de
stat și a celorlalte forme de
organizare care se bazau pe
publicitate și-au redus buge-
tele în această direcție până
aproape de zero. 

Presa scrisă printată
a fost prima ștearsă de pe
listă. Televiziunile au oferit
disconturi la ofertele de preț
de până la 95%, aceasta afec-
tând puternic celelalte su-
porturi de publicitate
(print, panouri publicitare,

radio...). Editorii de ziare,
cei care au trecut cerebral
peste panica provocată de
volbura crizei, au reușit să
depășească acel an de grație
cu pierderi minime sau cu
profit foarte mic. Acela a
fost momentul în care pu-
blicitatea a primit o primă
mare lovitură. Din presa
printată au dispărut marea
majoritate a cotidianelor
centrale și o mare parte din-
tre cotidianele locale. La
noi, în Satu Mare, din cele
7-8 ziare printate  au rămas
cu timpul doar trei, două în
limba română și unul în
limba maghiară. Fiecare
dintre ele căutându-și
susținere pe lângă bruma de
publicitate sosită de la
instituțiile de stat, din alte
activități conexe (tipografie,
construcții, restaurări, Ho-
ReCa...).

O luptă intensă
desfășurată la început de
APEL (Asociația Patronală
a Editorilor Locali) și
BRAT (pe atunci Biroul
Român de Audit al Tiraje-
lor) a determinat antrepre-
norii să revină asupra
deciziilor de a nu mai im-
plica presa scrisă printată în
popularizarea produselor

lor. Încet, încet au alocat bu-
gete de publicitate dar nu s-
a ajuns la nivelul celor
alocate în 2008. În medie
abia pe la jumătatea aces-
tora.

În perioada urmă-
toare dezvoltarea din ce în
ce mai accentuată și mai
bine proporționată a presei
electronice, aceasta a reușit
să pătrundă în arealul de
atractivitate a antreprenori-
lor, mai ales în cel al tineri-
lor antreprenori. Acesta a
fost un nou punct de infle-
xiune, de data aceasta
desfașurat pe o durată mai
lungă de timp, în care cei
care au avut de pierdut au
fost cititorii ziarelor prin-
tate. Acești cititori ar fi fost
și ei un public țintă pentru
produsele celor mai multe
dintre societățile comer-
ciale, indiferent dacă produ-
sele aveau un aspect fizic
(tangibil) sau nu (servicii,
anunțuri, imagine...). 

Acest proces s-a de-
rulat continuu până la
sfârșitul deceniului al doilea
al mileniului nostru. Anul
2020 a debutat  cu pande-
mia care a distrus pur și sim-
plu mințile multora dintre
editorii de presă printată lo-

cală, avem exemplu și la Satu
Mare, aducând la cote mi-
nime  activitatea ziaristică
(număr de ziariști, redac-
tori, reporteri, fotorepor-
teri), folosind la rândul lor
doar comunicate de  presă
sau ştiri copiate de pe alte
surse electronice (parla-
ment, guvern, instituții de
stat sau pur și simplu de pe
alte portaluri mai mult sau
mai puțin bine informate),
micșorând astfel tirajele im-
plicit numărul de cititori.
Împinși de la spate cititorii de
presă scrisă printată au trecut
din ce în ce mai mulți la pa-
ginile de presă electronice. 

Presa electronică în
general are o putere mult
prea mare de a îmbuiba
mintea cititorilor cu știri
false sau, și mai rău, cu știri
nocive inoculate politic sau
social. Asta datorită faptului
că este foarte greu  de a se
găsi măsuri de pedepsire a
vinovaților. Consecința
acestor lucruri împreună cu
analfabetismul funcțional
duc la un grad accentuat de
scădere a normelor civice, a
puterii de conștientizare și a
înțelepciunii populare.

opriți războiul!

Publicitate (II)

gruiță ienășoiu
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Studiul istoricului Marius
Boloş îşi propune să anal-
izeze modul în care oraşul

Satu Mare, în ansamblul mai larg
al comitatului sătmărean maghiar,
a devenit un punct important în
dezbaterile privitoare la trasarea
graniţei dintre România şi Un-
garia, după sfârşitul Primului
Război Mondial.

Istoricii axaţi pe cerc-
etarea spaţiului central-european au
dedicat ample studii modului în
care legăturile economice dintre
diferite teritorii ale Austro-Ungariei
au fost afectate de noile realităţi
geopolitice postbelice. Situate într-
un spaţiu geografic aflat la
intersecţia mai multor interese
naţionale, părţile sătmărene s-au
transformat la începutul anului
1919 într-un câmp de bătălie
geopolitică între Marile Puteri
învingătoare. Finalitatea Primului
Război Mondial a reprezentat în
acelaşi timp și o redefinire a proce-
selor şi legăturilor economice
tradiționale din acest areal adminis-
trativ.

Totodată, o atenţie a fost
acordată şi corelaţiei dintre ge-
ografie şi centrele economice, anal-
izându-se avantajele şi dezavantajele
acestor spaţii fragmentate. Austro-
Ungaria era divizată de masive
lanţuri muntoase: Alpii, Sudeţii,
Carpaţii ce au dus volens nolens la
crearea unor micro-regiuni eco-
nomice cu specific propriu. În-
cepând cu a doua jumătate a
secolului XIX reţeaua feroviară a
cunoscut o extindere în părţile
transilvănene însă insuficientă
raportată la nevoile teritoriale. Pe
lângă acest aspect şi transportul flu-
vial era destul de slab dezvoltat.

Drept urmare, cu excepţia unor
schimburi etatizate între Viena şi
Budapesta comerţul se axa în-
deosebi pe aceste legături inter-re-
gionale.

Din acest punct de vedere
oraşul Satu Mare era încadrat într-
un adevărat ’’hinterland’’ economic
al Tisei Superioare. Încă înainte de
izbucnirea Primului Război Mon-
dial în vara anului 1914, statul
maghiar a condus recensăminte
social-economice de stabilire a
ponderii elementului etnic în
cadrul economiei maghiare . În
ceea ce priveşte comitatul Satu
Mare, recensământul ramurilor
economice a conchis faptul că în
preajma primei conflagraţii mon-
diale, dintr-un total de 1.348 de
întreprinderi, 1.313 erau conduse
ori aveau un consiliu de
administraţie format preponder-
ent din etnici maghiari . Chiar
dacă elementul românesc era cvasi-
inexistent în cadrul întreprinder-
ilor industriale, lucrurile stăteau
mai bine în ceea ce priveşte sis-
temul bancar, fiinţând o reţea de
bănci populare ce au deţinut un
important rol în cadrul
emancipării naţionale române.
Din a doua jumătate a secolului al
XIX-lea oraşul Satu Mare
cunoaşte o dezvoltare urbană
accentuată. În 1871 a fost dată în
folosinţă calea ferată Satu Mare –
Carei, din 1872 ruta feroviară Satu
Mare – Sighet, iar în 1884 a fost
inaugurată şi linia Satu Mare –
Baia Mare cu efecte benefice
asupra dezvoltării economice.

După înfrângerea Puter-
ilor Centrale în primul război
mondial, dualismul austro-ungar
s-a destrămat, Ungaria reinven-
tându-se într-o republică sub con-
ducerea preşedintelui Mihály
Károly căruia i-a revenit sarcina de

a gestiona puternicele mişcări
naţionaliste din teritoriu. Într-un
spaţiu transilvănean tumultuos, di-
vizat între maghiari şi români,
pentru a salva ce se mai putea salva
din fosta monarhie s-a propus din-
spre Budapesta resetarea statului
maghiar de pe poziţii federative.
Prin urmare, Oscar Jászi, în cali-
tatea lui de Ministru al
Naţionalităţilor, a propus în-
locuirea centralismului şi autori-
tarismului maghiar cu o formulă
administrativă nouă după model
elveţian,  ce oferea o largă au-
tonomie administrativă
minorităţile naţionale .

Eşuând orice discuţii
conciliatorii între Budapesta şi lid-
erii românilor din Transilvania şi
neputând face faţă noilor
provocări geopolitice, preşedintele
Károlyi a demisionat într-un
sfârşit, puterea fiind preluată la 21
martie 1919 de un guvern de
coloratură comunistă sub conduc-
erea lui Béla Kun. Mecanismul şi
motivele care au stat la baza
trasării noilor graniţe între Româ-
nia şi Ungaria au reprezentat
multă vreme în istoriografia
română subiectul unei romantizări
istorice. Desigur că strădaniile lid-
erilor românilor ardeleni şi-au avut
rostul lor în ansamblul mai larg al
mişcării de emancipare politică
însă privirea de ansamblu a
realităţilor geo-politice dezvăluie
o realitate istorică cu numeroase
meandre în desăvârşirea unităţii
naţionale române.

Într-o primă etapă, fi-
nalizarea luptelor armate pe terito-
riul transilvănean a dus la trasarea
unei linii de armistiţiu între
România şi Ungaria pe aliniamen-
tul Mureş-Reghin-Bistriţa, fapt
stabilit prin Convenţia de la Bel-
grad din 13 noiembrie 1918. La re-

uniunea din 10 februarie 1919 de
la Paris s-a pus în discuţie eventu-
alitatea ca oraşele Oradea şi Arad
să fie transferate României anal-
izându-se posibilitatea ca aceste
localităţi să reprezinte pentru
statul român strategice centre eco-
nomice de graniţă care ar putea fi
românizate în timp. E adevărat
însă că exista şi o recomandare
referitoare la faptul ca, acolo unde
este posibil, pe lângă criteriul eco-
nomic să fie luat în considerare şi
factorul etnic. O poziţie
asemănătoare o exprimă şi istoricul
Robert Nemes pentru care fixarea
hotarului dintre România şi Un-
garia a avut mai puţin de-a face cu
realităţile etno-lingvistice cât mai
degrabă cu importanta reţea
feroviară din regiune. Din punct
de vedere istoric-evolutiv, mai
mulţi reprezentanţi ai puterilor oc-
cidentale au analizat ori au efec-
tuat vizite de documentare în
ţinutul sătmărean pentru a lua pul-
sul realităţilor social-politice. Ast-
fel, referindu-se la oraşul Satu
Mare, delegatul britanic Alexander
W.A. Leeper a susţinut trecerea
acestuia cu satele din jur în
componenţa României, accen-
tuând importanţa rutelor de trans-
port în detrimentul criteriului
etnic. În ceea ce priveşte comisia
franceză, aceasta şi-a exprimat
punctul de vedere prin susţinerea
faptului că oraşele de graniţă ce
urmau a fi cedate României pot de-
veni importante centre industriale
în cadrul statului român.

Drept urmare, generalul
francez Henri Mathias Berthelot,
conducătorul Misiunii militare
franceze în România, a făcut la
sfârşitul anului 1918 o vizită la faţa
locului în aceste oraşe, ajungând şi
la Carei în 29 decembrie. La ne-
gocierile din 22 februarie 1919,
delegaţia României a fost
reprezentată la Paris de Ion I.C.
Brătianu şi Alexandru Vaida-Vo-
evod care în decursul dezbaterilor
au insistat asupra necesităţii
încorporării oraşului Satu Mare şi a
regiunii aferente sub autoritatea
Bucureştiului, altminteri efortul fi-
nanciar pentru a reconfigura o
nouă reţea feroviară care să lege
România de Cehoslovacia ar fi fost
prea ridicat. Ion I.C. Brătianu a
mers cu doleanţele teritoriale chiar
mai departe cerând în numele stat-
ului român întreagă regiune de
până la râul Tisa, în conformitate

cu promisiunile oferite României în
tratatul secret dintre România şi
Antanta semnat în 1916.

Un succes important a
obţinut diplomaţia românească
după dezbaterile din 26 februarie,
când s-au admis oficial cererile
româneşti de preluare
administrativă a oraşelor ce urmau
să fie plasate pe graniţă. Iniţial însă,
urma să se stabilească o zonă neutră
de demarcaţie în care calea ferată ce
lega Sătmarul de Arad să fie pusă
sub controlul Aliaţilor. Argumen-
tul liniilor ferate a convins în cele
din urmă şi delegaţia italiană la
tratative care după o serie de
obiecţii ridicate asupra desprinderii
părţilor sătmărene din componenţa
statului maghiar a fost de acord la
reuniunea din 2 martie ca oraşele
Satu Mare şi Carei să fie într-un
final acordate României.

Mai spinoasă a fost
poziţia delegaţiei americane care
fidelă crezului autodeterminării
naţionalităţilor enunţat de
preşedintele Woodrow Wilsson
insista asupra trasării graniţei în
regiunea sătmăreană doar după or-
ganizarea unor plebiscite locale al
căror rezultat să aibă un rol
precumpănitor. În cele din urmă,
realismul politic de neutralizare a
pericolului bolşevic prin crearea
unui ’’cordon sanitar’’ în faţa Un-
gariei ce putea fi înfăptuit doar
prin racordarea reţelei feroviare
româneşti la reţeaua similară
cehoslovacă a avut câştig de cauză.
Aşadar, la 7 martie 1919, Consiliul
Suprem al Conferinţei de Pace de
la Paris a dat o rezoluţie prin care
încuviinţa avansarea trupelor
române până pe linia căii ferate
Satu Mare-Oradea. În data de 20
martie 1919, reprezentantul An-
tantei în Budapesta, locotenent-
colonelul Ferdinand Vyx a dat o
notă ultimativă guvernului în care
stipula obligativitatea retragerii
forţelor armate maghiare în con-
formitate cu o nouă demarcaţie
teritorială ce pornea de la Arad până
la Satu Mare. În cadrul reuniunii
din 6 aprilie 1919, toate cele patru
delegaţii ale marilor puteri îşi
dăduseră acordul asupra integrării
oraşelor Satu Mare şi Carei în
componenţa României semnându-
se în acest sens un document
reprezentativ.
Sursa: Marius Boloș – Satu Mare,
Studii şi Comunicări, nr. XXX/II,
2014

niColae ghiȘan

Ora de istorie – Care au fost criteriile ce au
stat la baza trasării graniței dintre România
și Ungaria, în părțile sătmărene, după 1918

Consultații de specialitate la Cabinet Dr. Coica
GINECOLOGIE

La Cabinet Dr. Coica, B-dul Lucian
Blaga Bloc CU 8 ap.2  va consulta

In fiecare  vineri  a lunii
Dr. Szendrei Emanuel

MEDIC SpECIaLISt 
ObStEtrICa – 
GINECOLOGIE 

*Consultatii  de Specialitate
*Monitorizare sarcina
*Ecografie
*Test Babes Papanicolau
* Insertie /suprimare sterilet
Programari la telefon 0732116832

DErMatOVENErOLOGIE
Dr. Iulia ardelean

MEDIC SpECIaLISt 
DErMatOVENErOLOGIE

Programari :tel.0740090926
Program Luni Joi si Vineri 8:00 –
15:00
Marti si  Miercuri  13:00 – 20:00
- Consultatii
- Dermatoscopie
- Crioterapie
- Radiocauterizare
- Excizii
- Biopsii
-Estetica Medicala 

pSIHIatrIE
Zilnic intre orele 11:00-13:00 
la Cabinet Dr. Coica, va consulta:

Dr. peter Viorica
MEDIC prIMar 

pSIHIatrIE
Programări: 0261.766.390;
0261.779.999

CarDIOLOGIE
Zilnic la Cabinet Dr. Coica, va con-
sulta:

Dr. Farcaş Claudia
MEDIC prIMar 
CarDIOLOGIE

Programări: 0740.314.450
Consultatiile se fac in baza programar-
ilor
Program cabinet cardiologie
Marti        10:00 – 13:00
Miercuri  10:00 – 13:00
Joi             10:00 -  13:00

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

Dr. aracs Loredana
MEDIC prIMar 

ONCOLOGIE
Programări: 0771.630.015

ENDOCrINOLOGIE
În fiecare Marti si Joi între orele 13:00-
18:00 la Cabinet Dr. Coica,  
va consulta:

Dr. Stancu Lapuste ramona
MEDIC SpECIaLISt EN-

DOCrINOLOGIE
Programări: 0743.041.775;
0261/766390; 0740.011.578

NEUrOLOGIE
În fiecare Marti si Joi intre orele 15:00-
18:00  la Cabinet Dr. Coica, str. Lucian
Blaga CU6/2,  va consulta:

Dr. Costin Nicoleta
MEDIC prIMar 

NEUrOLOG
Programări: 0732.116.832;
0723.974.823

OFtaLMOLOGIE
În fiecare Luni, Miercuri si Vineri
intre orele 11:00-13:00  la Cabinet
Dr. Coica, va consulta:

Dr. Irina Csutak
MEDIC prIMar 

OFtaLMOLOGIE
Programări: 0261.766.390;
0261.779.999
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PROTEST

Școlile din județ, blocate de greva pro-
fesorilor și a personalului auxiliar
8Prima zi de grevă generală s-a desfășurat fără evenimente majore pe raza județului
Satu Mare

Școlile din județul Satu Mare
au fost închise ieri din cauza
grevei cadrelor didactice și a

personalului auxiliar din sistemul
de învățământ. Prima zi a grevei
generale s-a desfășurat fără eveni-
mente importante pe raza
județului nostru. Profesorii nu au
de gând să înceteze greva până ce
nu vor obține ceea ce își doresc. 

Mesajele liderilor 
de sindicat

Încă de la prima oră, prin-
cipalii lideri de sindicat din sistemul
de învățământ sătmărean, Sergiu
Tâlvâc și Victor Oprea au transmis
câte un mesaj. 

”În urma refuzului nejus-
tificat al Ministerului Educației de a
începe negocierea colectivă în ved-
erea încheierii CCMU la nivel de
Sector de Negociere Colectivă
Învățământ Preuniversitar,
salarizarea umilitoare a personalului
din învățământ, scăderea
semnificativă a puterii de cumpărare,
neacordarea drepturilor prevăzute în
legislația în vigoare, lipsa investițiilor
și neacordarea a 6% din PIB, am
pornit demersurile pentru
declanșarea acțiunilor de protest:
mitinguri, pichetări la prefecturi,
miting și marș a 15.000 de angajați
ai sistemului de învățământ, grevă de
avertisment în 17.05.2023. Guver-
nul României a avut întâlniri cu cele
trei federații sindicale: FSE ”Spiru
Haret”, Alma Mater și FSLI. În urma
negocierilor nu s-a ajuns la nici un
acord, nu am fost mulțumiți de
propunerea guvernului care este o
bătaie de joc la adresa membrilor de
sindicat. Începând, de azi,

22.05.2023 suntem în GREVĂ
GENERALĂ”, a precizat
președintele de sindicat SIP SATU
MARE, Prof. Tâlvâc Sergiu.

”Aproximativ 950 de
membri de sindicat aparținând SLI
Satu Mare au intrat azi 22.05.2023
în Grevă Generală. Ieri a avut loc o
nouă întâlnire a federațiilor sindicale
din învățământ cu reprezentanții gu-
vernului. Nu a avut loc o negociere
propriu zisă. Guvernul nu a venit cu
nimic nou. Au lansat doar acele
mărunte promisiuni salariale care au
fost lansate și în decembrie 2022,
nici acelea cu termene fixe de re-
alizare. FSLI a respins oferta.
Colegiul Național al Liderilor FSLI
întrunită la ședința online de ieri
21.05.2023 a hotărât cu unanimitate
de voturi că Greva Generală propriu
zisă se declanșează azi 22.05.2023.
Sindicatul Liber din Învățământ
Satu Mare vine cu mesajul către toți
angajații greviști că nu au motive să
se sperie și să nu se lase intimidați de
către persoane care doresc ca greva
noastră să nu aibă succes. Atragem
atenția că Sindicatul Liber din
Învățământ Satu Mare va formula
plângere penală asupra oricărei per-
soane, fie directori fie inspectori care
acționează abuziv asupra membrilor
greviști încălcându-și atribuțiile.
Biroul Operativ S.L.Î. Satu Mare
urează tuturor greviștilor SUCCES!
Doar împreună suntem tari. Luptăm
pentru binele învățământului
Românesc, luptăm pentru binele
copiilor noștri!”, este mesajul trans-
mis de Victor Oprea, președintele
FSLI Satu Mare.

Situația în școli
Marea majoritate a profe-

sorilor sătmăreni se află în grevă, însă
sunt și unii profesori care nu se află
în această formă de protest, vor să își
țină cursurile, dar nu sunt elevi. Asta

deoarece părinții au ales, cel puțin
deocamdată, să își țină copiii acasă.

Cadrele didactice greviste
sunt în școli, dar nu țin ore.

Spre exemplu, la CN Ioan
Slavici sunt în grevă o mare parte din
angajații școlii.

”Sunt liderul de sindicat
FSE Spiru Haret de la Colegiul
Național Ioan Slavici, Veronica
Pereni, și colega mea, dna prof.
Sanda Neste de la FSLI. În unitatea
noastră, atât cadrele didactice, di-
dactic auxiliar și nedidactic sunt în
grevă în procent de 93,15%.
“UNIȚI SUNTEM PUTER-
NICI!’

Aceeași atmosferă a fost
întâlnită și în celelalte școli din
județ. 

Apel la vigilență
În prima zi de grevă nu au

fost semnalate probleme la nivelul
județului Satu Mare. Totuși, liderii

de sindicat au transmis o circulară
printre profesori ca în cazul în care
se fac presiuni să fie anunțați.

”Stimați colegi. Vă urez
succes pentru Grevă. Dacă vine
oricine cu orice fel de abuz   sau aveți
orice fel de neplăceri legate de grevă
vă rog să anunțați liderul de sindicat
din unitate și pe mine. Orice fel de
abuz a unor persoane fie directori
sau inspectori care își depășesc
atribuțiile vor fi sancționate cu plân-
geri penale împotriva lor. Vă rog să
nu vă lăsați intimidați cu tot felul de
știri false și abuzive. Nu ne este frică
și nu avem niciun motiv să ne
speriem. Biroul Operativ SLISM vă
urează succes la Grevă”, este mesajul
transmis de Victor Oprea,
Președinte FSLI Satu Mare.

Angajații din învățământ
nu au de gând să oprească greva
generală până ce nu le vor fi
satisfăcute doleanțele. Așadar, greva
va continua și azi. 

floRin duRA
VAleRiu ioAn

Acțiune a
polițiștilor cu
reprezentanții
R.A.R.

La data de 19 mai a.c.,
polițiștii din cadrul Secției Poliție
Rurală Satu Mare au desfășurat
activități specifice, pe DN
19/E81, în localitatea Ciuperceni,
împreună cu reprezentanți ai Re-
gistrului Auto Român Satu Mare,
în vederea identificării conducăto-
rilor auto ale căror vehicule pro-
duc zgomote care depășesc pragul
fonic impus de lege, cele care
emană noxe peste limita maximă
admisă, care prezintă defecțiuni
tehnice, cele care au aplicate folii
neomologate, precum și cele care
au valabilitatea inspecției tehnice
expirată. 

În cadrul activităților
desfășurate, au fost aplicate 10
sancțiuni contravenționale și s-a
luat măsura retragerii a 2 certifi-
cate de înmatriculare, pentru emi-
sie de noxe peste limita legală și
utilizarea de anvelope de alte di-
mensiuni.

Astfel de acțiuni vor fi
puse în aplicare și pe viitor, pentru
a descuraja adoptarea unui com-
portament rutier neadecvat pe
drumurile publice, întrucât con-
duita unui conducător auto tre-
buie să rămână una corectă și,
totodată, să dovedească respect
pentru ordinea și liniștea publică.

Mandat de executare
a pedepsei cu închi-
soarea, pus în apli-
care de către
polițiști

La data de 21 mai a.c.,
polițiștii din cadrul Serviciului de
Investigații Criminale au pus în
aplicare un mandat de executare a
pedepsei cu închisoarea, emis de
Judecătoria Hârlău, pe numele
unui bărbat de 41 de ani, din
județul Iași. 

Persoana în cauză a fost
condamnată la 200 de zile de în-
chisoare pentru săvârșirea
infracțiunii de abandon de familie.
Bărbatul a fost depus la Peniten-
ciarul Satu Mare.

Siguranța
cetățenilor,  
prioritatea
polițiștilor 
sătmăreni 

Polițiștii din cadrul In-
spectoratului de Poliție Județean
Satu Mare au desfășurat, în pe-
rioada 19-21 mai a.c., activități de
menținere a unui climat de ordine
și siguranță publică, aplicând peste
460 de sancțiuni contravenționale. 

Astfel, polițiștii din ca-
drul Inspectoratului de Poliție
Județean Satu Mare care au efec-
tuat  activități de supraveghere,
fluidizare și control al traficului
rutier în județ, au aplicat peste 460
de sancțiuni contravenționale, în
valoare de peste 105.000 de lei. 

Totodată, a fost luată
măsura complementară de sus-
pendare a exercitării dreptului de
a conduce față de 18 conducători
auto. 

Inspectoratul de Poliție
Județean Satu Mare, prin Biroul
Siguranța Școlară și Compartimentul
Analiză și Prevenire a Criminalității,
împreună cu  Inspectoratul Școlar
Județean Satu Mare, implementează la
nivelul județului Satu Mare, Campania
de prevenire a faptelor de port sau
folosire fără drept de obiecte periculoase
în incinta unităților de învățământ pre-
universitar sătmărean.

Pe parcursul săptămânii tre-
cute, peste 590 de elevi au participat la
activitățile desfășurate de către polițiștii
sătmăreni împreună cu reprezentanți ai
Inspectoratului Școlar Județean Satu
Mare, în cadrul Campaniei de prevenire
a faptelor de port sau folosire fără drept
de obiecte periculoase în incinta
unităților de învățământ preuniversitar.

Activitățile au avut ca scop
creșterea gradului de conștientizare a
riscurilor și consecințelor în ceea ce
privește portul sau folosirea, fără drept,
de obiecte periculoase în incinta
unităților de învățământ preuniversitar,
și nu numai.

Având în vedere pericolul

reprezentat de faptele de port sau
folosire, fără drept de obiecte periculoase
în incinta unităţilor de învăţământ,
polițiștii sătmăreni au  următoarele
recomandări pentru elevi:
• Informați-vă cu privire la prevederile
legale referitoare la portul sau folosirea
unor obiecte periculoase în mediul
școlar, precum și referitor la consecințele
legale, întrucât, în situaţia în care sunteți
identificat cu un asemenea obiect asupra
voastră,  riscați pedeapsa cu amendă
penală sau închisoare;
• Evitați să purtați asupra voastră  sau să
introduceți în incinta unităților de
învățământ  obiecte din categoria celor
periculoase de exemplu: cuțit, briceag,
pumnal, foarfecă etc, care pot pune în
pericol sănătatea sau integritatea
corporală a persoanelor prin lovire,
tăiere sau împungere;
• Încercați să evitați orice conflict fizic
sau verbal cu alți elevi, conștientizați fap-
tul că prin folosirea unui asemenea
obiect puteți periclita integritatea
corporală/ viaţa sau integritatea
corporală/viaţa colegilor;
• În situația în care observați că un coleg
are asupra lui obiecte din categoria celor

periculoase, sesizați imediat un cadru di-
dactic/ un adult.
Sfaturile pentru părinți sunt după cum
urmează:
• Discutați cu copiii referitor la pericolul
și consecințele folosirii unor obiecte per-
iculoase, despre faptul că este interzisă
introducerea unor astfel de obiecte în
mediul școlar;
• Încurajați-i pe copii să evite orice con-
flict fizic sau verbal în mediul școlar, iar
în cazul în care sunt expuși unei aseme-
nea situații, să solicite sprijinul unui
cadru didactic sau unui adult de în-
credere, pentru găsirea unor soluții ami-
abile de rezolvare;
• Evitați să-i încurajați pe copii referitor
la portul sau folosirea unor obiecte per-
iculoase pentru a riposta unor eventuale
atacuri asupra lor, atât pe stradă, cât și în
mediul școlar;
• Verificați obiectele pe care copiii le
poartă asupra lor sau în ghiozdane
atunci când merg la şcoală, având în
vedere riscurile la care se supun prin por-
tul sau folosirea fără drept de obiecte
periculoase;
• Supravegheați activitatea în mediul
online a copiilor dumneavoastră, pre-

cum și cercul de prieteni, având în vedere
faptul că aceștia pot achiziționa și purta
asupra lor obiecte din categoria celor
periculoase (cuțite, bricege, pumnale ,
substanțe iritant-lacrimogene sau cu
efect paralizant etc.)  iar  prin folosirea
lor pot pune în pericol integritatea
corporală/viaţa atât a posesorului (prin
manevrarea defectuoasă) cât şi a celor
împotriva căruia se acţionează (prin
producerea de leziuni/plăgi); 

Totodată, polițiștii din
cadrul Inspectoratului de Poliție
Județean Satu Mare recomandă
cadrelor didactice să fie vigilente cu
privire la comportamentul elevilor, să le
explice acestora riscurile portului și/sau
folosirii unor obiecte periculoase în
mediul școlar,  iar  atunci când iau la
cunoştinţă că un elev a introdus în uni-
tatea de învăţământ un obiect periculos,
să sesizeze de urgenţă poliţia - prin in-
termediul SNUAU 112,  sau prin se-
sizare directă la subunitatea de poliţie sau
poliţistul în responsabilitatea căruia se
află unitatea de învăţământ.

Activitățile preventive se vor
desfășura în cadrul Campaniei, până la
sfârșitul anului școlar.

GREVĂ. Majoritatea covârșitoare a profesorilor din județ nu a
ținut ieri lecții

Campanie de prevenire a faptelor de port sau folosire  fără drept a
obiectelor periculoase
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IMPORTANT!

Proprietarii terenurilor de sub Centură tre-
buie să se prezinte la Primăriile Satu Mare
și Ardud
8Aici trebuie să depună cererile sau opţiunile privind acceptarea cuantumului despăgubirii
propuse şi copii legalizate ale documentelor doveditoare 

Foștii proprietari ai
terenurilor aflate acum sub
sau în zona Șoselei de Ocol-

ire a municipiului Satu Mare tre-
buie să depună, la sediile
Primăriilor Satu Mare, respectiv
Ardud, cererile sau opţiunile
privind acceptarea cuantumului
despăgubirii propuse și copii legal-
izate ale documentelor dovedi-
toare pentru a putea intra, în cel
mai scurt timp, în posesia acestor
despăgubiri. Anunțul a fost făcut
ieri, în cadrul unei conferințe de
presă, de prefectul Radu Roca. 

radu roca: 
”Vreau să-i înștiințez
pe sătmăreni”

”Vreau să-i înştiințez pe
sătmăreni că e vorba de o exter-
nalizare a activității şi le sugerez să
se informeze mai întâi la primăriile
din Ardud şi Satu Mare.

Planul cu amplasamentul
imobilelor expropriate, însoțit de
tabelele cu imobilele expropriate,
sunt afişate la sediile şi pe web site-
urile Consililor locale, începând cu
data prezentului anunț” se arată
într-o informare a CNAIR SA, doar
că anunțul a venit săptămâna

trecută şi se pare că cele două
primării n-au fost înştiințate şi nu au
încă listele. 

”Aşa că rugămintea mea e
ca proprietarii în drept a fi
desăgubiți să se adreseze până la
sfârşitul lunii pentru clarificări la
Primăriile Ardud şi Satu Mare”, a
mai spus prefectul Radu Roca. 

la Primăriile Satu Mare
și Ardud

”CNAIR SA, expropria-
tor în numele Statului Român pen-
tru imobilele proprietate privată
situate pe amplasamentul suplimen-
tar care fac parte din coridorul de
expropriere pentru realizarea
investiției " Varianta de ocolire a
municipiului Satu Mare", identifi-
cate în Anexele la HG
nr.848/2019 şi HG
nr.1115/2021, îi ANUNȚĂ pe
toți titularii drepturilor
reale/orice persoană care justifică
un interes legitim asupra imo-
bilelor afectate de pe amplasamen-
tul investiției, situate în UAT
SATU MARE, UAT ARDUD
din Jud. SATU MARE, ca în pe-
rioada 29.05.2023- 17.06.2023, să
depună/comunice, în temeiul
art.19(2) Legea 255/2010 i art.
15(1) HG 53/2011, Secretarilor
Primăriilor cererile/opţiunile

privind acceptarea cuantumului
despăgubirii propuse şi copii le-
galizate ale documentelor dovedi-
toare, astfel:

Primăria Municipiului
Satu Mare, P-ta 25 Octombrie,
Nr. 1 Corp M, 440026 Satu Mare,
Date de mail: primaria@primari-
asm.ro, contact: 0261-807.566
0261-807.569, registratura@pri-
mariasm.ro

Primăria Oraşului
Ardud, Adresa: str. Nouă, nr. 1,
jud. Satu Mare CUI 3897173,
Telefon: 0261- 767130, Fax:

0261-771016, E-mail: pri-
m a r i a @ o r a s a r d u d . r o ,
ardud@sm.e-adm.ro

Începând cu data de
29.05.2023, se vor desfăşura
lucrările Comisiilor constituite la
nivelului Consiililor Locale Satu
Mare şi Ardud, la sediile acestora,
pentru analiza cererilor şi docu-
mentelor, în vederea emiterii
despăgubirilor”, este adresa trimisă
de CNAIR în acest sens,
prezentată de prefectul Radu
Roca în cadrul conferinței de
presă. 

FlOrin durA

Potrivit datelor furnizate de
agenții economici din județul Satu
Mare privind locurile de muncă va-
cante, în evidențele Agenției Județene
pentru Ocuparea Forței de Muncă
Satu Mare sunt disponibile  953  locuri
de muncă.

Dintre acestea:
- 34 locuri vacante sunt pentru cei cu
studii superioare (administrator baze
de date, analist calitate, asistent social,
consilier expert/inspector/referent,
controlor financiar, director de hotel,
inginer agronom, inginer automatist,
inginer autovehicule, inginer
construcții civile, industriale şi agricole,
inginer de cercetare în autovehicule ru-
tiere, inginer electrician, inginer elec-
troenergetică, inginer electromecanic,
inginer electronist transporturi şi
telecomunicații, inginer industria ali-
mentară,  inginer mecanic, inginer
producție, inginer zootehnist, logisti-
cian gestiune flux,  manager, manager
de zonă, manager de proiect, medic ve-
terinar, şef depozit,  programator, pro-
iectant inginer mecanic).
- 144 locuri vacante pentru cei cu stu-
dii liceale şi postliceale ( agent comer-
cial, agent asigurare, agent vânzări,
ajutor bucătar, ambalator manual, an-
ticar,  ajutor ospătar,  analist, asistent
comercial, asistent manager, barman,
bucătar, bucătar specialist/vegetal, co-
fetar, conducător auto transport rutier,
conducător auto transport rutier de
mărfuri, confecționer asamblor arti-
cole textile, contabil, dispecer,  electri-

cian de întreținere şi reparații, electri-
cian în construcții, expeditor
internațional, forjor matrițer, lucrător
comercial, lucrător gestionar,  expedi-
tor internațional, manager produs,
manager proiect, manipulant mărfuri,
montator subansamble, muncitor ne-
calificat în industria confecțiilor, ospă-
tar chelner, operator introducere
validare date, ospătar-chelner,
recepționer de hotel, referent relații ex-
terne, sef departament mărfuri alimen-
tare/nealimentare, sef raion, sef
schimb, şofer autoturisme camioane,
reprezentant tehnic, tehnician meca-
nic, tehnician veterinar, vânzător).
- 443 locuri vacante pentru cei cu stu-
dii gimnaziale ( agent curățenie clădiri
şi mijloace de transport,  agent de se-
curitate, ajutor bucătar, ambalator ma-
nual, asfaltator, asistent personal,
bucătar, conducător auto transport ru-
tier de mărfuri, călcătoreasă lenjerie, fe-
meie de serviciu, îngrijitor clădiri,
lucrător comercial, lucrător pentru
drumuri şi căi ferate, lucrător sortator
deşeuri reciclabile, manipulant măr-
furi,  menajeră, muncitor necalificat în
industria confecțiilor, muncitor neca-
lificat în metalurgie, muncitor necali-
ficat la ambalarea produselor solide şi
semisolide, muncitor necalificat la am-
balarea şi montarea pieselor, muncitor
necalificat la demolarea clădirilor,
căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianță,
gresie, parchet, muncitor necalificat la
întreținerea de drumuri, şosele, poduri,
baraje, muncitor necalificat la sparge-

rea şi tăierea materialelor de
construcții, ospătar chelner, pavator,
şofer autoturisme şi camioane).
- 5 locuri vacante pentru cei cu şcoală
generală incompletă şi fără studii
(muncitor constructor bârne chirpici,
femeie de serviciu, dulgher restaurator,
îngrijitor clădiri, muncitor necalificat
la demolarea clădirilor, căptuşeli zidă-
rie, plăci mozaic, faianță, gresie, par-
chet)
- 327 locuri de muncă pentru cei cu
şcoală profesională (asamblator mon-
tator, bucătar,  agent de securitate, aju-
tor bucătar, conducător auto transport
rutier, confecționer articole din piele
şi înlocuitori,  confecționer asamblor
articole textile, debitor semifabricate,
dulgher restaurator, electrician de
întreținere şi reparații, electrician
montator şi reparații aparataj electric
de protecție, relee automatizare, elec-
tronist depanator utilaje calcul,  exca-
vatorist pentru excavatoare cu rotor de
mare capacitate, faianțar, fierar beto-
nist,  încărcător descărcător, instalator
apă canal, lăcătuş construcții metalice
şi navale, lăcătuş mecanic, lăcătuş me-
canic de  întreținere şi reparații univer-
sal, lucrător în bucătărie spălător vase
mari,  lucrător comercial, macaragiu,
măcelar, maistru în industrializarea
lemnului, manipulant mărfuri, meca-
nic agricol, mecanic întreținere şi
reparații maşini de cusut industriale,
mecanic auto, mecanic întreținere şi
reparații utilaje din industria textilă,
confecții şi încălțăminte, mecanic uti-

laje, metrolog, montator subansam-
ble, muncitor necalificat în industria
confecțiilor, muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor,  mon-
tator pereți şi plafoane din ghips car-
ton, montator placaje interioare şi
exterioare, montator sisteme opace de
termoizolare pentru clădiri, muncitor
necalificat la demolarea clădirilor
căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianță,
gresie, parchet, muncitor necalificat la
spargerea şi tăierea materialelor de
construcții, operator confecționer in-
dustrial îmbrăcăminte din țesături, tri-
cotaje, materiale sintetice, operator
maşini de tricotat rectiliniu, operator
la maşini unelte cu comandă nume-
rică, operator la maşini unelte se-
miautomate şi automate,  operator la
obținerea produselor din spume po-
liuretanice şi latex, operator la prelu-
crarea cauciucului, operator la
prepararea băuturilor alcoolice şi ră-
coritoare, operator la roboți indus-
triali,  primitor distribuitor materiale
şi scule, reglor maşini unelte, reglor
montator, reprezentant comercial,
sculer matrițer, şef district căi ferate,
drumuri şi poduri, servant pompieri,
şofer de autoturisme şi camioane, spe-
cialist în achiziții, stivuitorist,  strun-
gar universal, sudor, tâmplar
universal, tapițer, tâmplar manual
ajutor montator, tehnician electro-
nică, tehnician maşini şi utilaje, teh-
nician mecanic, vânzător, vopsitor,
zidar pietrar, zidar roşar  tencuitor, zu-
grav).

207 locuri de
muncă vacante în
Spațiul Economic
European

Angajatorii din
Spațiul Economic European
oferă, prin intermediul rețelei
EURES România, 207  locuri
de muncă vacante, după cum
urmează:
Austria – 120 locuri de muncă
pentru: sudor TIG pentru
construcție țevi, constructor
țevi conform ISO, supreveghe-
tor conducte industriale, sudor
TIG/MAG pentru construcție
şi reparații rezervoare,
maşinist, montator instalații,
mecanic întreținere instalații,
sudor autogen, montator țevi
de termoficare pentru
construcții, constructor pa-
nouri de control, tehnician
electrician instalator, suprave-
ghetor instalații electrice, su-
praveghetor instalații
mecanice, montator hidraulic
(Ermeto), instalator
sanitar/aer condiționat,
recepționer;

Norvegia – 40 locuri de
muncă pentru:  muncitor în
producție;
Germania – 27 locuri de
muncă pentru: inginer proiec-
tant, tehnician constructor
(inginerie mecanică), munci-
tor în producție, zidar, asistent
medical generalist sau asistent
medical de radiologie, asistent
medical, farmacist, lucrător în
bucătărie, bucătar, ospătar, me-
canic instalații pentru refrige-
rare, aer condiționat şi pompe
de căldură;
Olanda – 16 locuri de muncă
pentru: legumicultor, operator
CNC;
Irlanda – 2 locuri de muncă
pentru: mecanic auto;
Spania – 4 locuri de muncă
pentru: electromecanic-bobi-
nator maşini electrice rotative.

Persoanele  interesate
se pot adresa  agenției locale
Satu Mare şi punctelor de
lucru din Carei, Negreşti Oaş,
Tăşnad, Ardud şi Turț, şi con-
silierului EURES din cadrul
Agenției Județene pentru Ocu-
parea Forței de Muncă Satu
Mare, str.Ion Ghica nr.36,  te-
lefon 0261/770237 şi e-
mail:ajofm.sm@anofm.gov.ro.

Acțiune pentru 
respectarea 
normelor de
conviețuire socială

În perioada 19-21 mai
a.c., polițiştii din cadrul In-
spectoratului de Poliție
Județean Satu Mare au
desfăşurat activități specifice
pentru respectarea normelor
de conviețuire socială, privind
prevenirea şi combaterea
cerşetoriei şi a fenomenelor
care generează insecuritatea
stradală.

Astfel, în urma
activităților întreprinse,
polițiştii au aplicat 248 de
sancțiuni contravenționale,
conform prevederilor Legii
nr.61 din 1991, în valoare de
83 000 de lei.  

INIȚIATIVĂ. Prefectul Radu Roca se implică astfel încât foștii
proprietari ai terenurilor de sub Centură să își primească banii

Peste 950 de locuri de muncă vacante oferite de către AJOFM
Satu Mare 
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EVENiMENT

Peste 800 de participanți la Întâlnirea Eparhială a Copiilor
și Tinerilor din Eparhia de Maramureș de la Șișești
8Întâlnirea din 2024 va fi organizată de Protopopiatul Greco-Catolic Satu Mare

Peste 800 de participanți s-
au adunat sâmbătă la
Șișești la Întâlnirea Epar-

hială a Copiilor și Tinerilor din
Eparhia de Maramureș. Printre ei
și 150 de tineri și copii din
județul Satu Mare din parohiile
de la: Biserica Sf. Arhangheli Mi-
hail și Gavril Satu Mare,  Biserica
Sf. Anton Satu Mare , Biserica Sf.
Apostoli Petru și Pavel, Biserica
Bunavestire și Bisericile din
Odoreu, Botiz, Noroieni, Ciu-
perceni, Dumbrava.

„Dumnezeu alege 
persoane tinere atunci
când vrea să facă lucruri
mărețe pentru lume”

“Ridicându-se Maria s-a
dus în grabă” (Luca 1,39) este mot-
toul acestei întâlniri și este același
cu mottoul Întâlnirii Mondiale a
Tinerilor, care se va desfășura în
luna august la Lisabona. Noi anti-
cipăm Întâlnirea Mondială, prin
Întâlnirea Eparhială și prin trăirea
valorilor pe care ni le propune
Sfânta Evanghelie și pe care Bise-
rica astăzi ne invită să le descope-
rim. Ce s-a întâmplat cu Maria
care, ridicându-se, a mers în grabă
la verișoara sa, Elisabeta? Sfânta
Evanghelie ne spune că Maria era
foarte tânără. Îngerul Domnului
vine la ea să-i vestească un plan
măreț, să-i aducă un mesaj de la
Dumnezeu. Ea ascultă, meditează
și apoi acceptă și împărtășește ves-
tea verișoarei ei”. „De foarte multe
ori, Dumnezeu alege persoane ti-
nere atunci când vrea să facă lu-
cruri mărețe pentru lume”, a
afirmat Preasfinția Sa Vasile Bizău
în fața sutelor de copii și tineri care
s-au adunat la biserica din Șișești
spre a participa la Întâlnirea Epar-
hială a Copiilor și Tinerilor din
Eparhia de Maramureș, sâmbătă,
20 mai 2023.

O zi a bucuriei
Ziua a fost una a bucuriei

și a comuniunii, întrucât la Șișești
s-au strâns peste 800 de tineri
veniți din toate parohiile eparhiei.
„A căuta să fim în comuniune cu
Dumnezeu este o condiție naturală
a noastră” deoarece această dorință
a naturii umane, de a fi în comu-
niune, se exprimă prin modul în

care tinerii iubesc mijloacele de co-
municare actuale, a explicat PS Va-
sile, îndemnându-i pe aceștia să se
încreadă în Dumnezeu, pe care
să-l considere farul călăuzitor în
această perioadă de căutare, care
este vârsta adolescenței și a
tinereții. „Dumnezeu sădește pla-
nuri mărețe în inima fiecăruia din-
tre noi”, a explicat Arhiereul,
invitând tinerii să se gândească la
modul în care își pot urma calea,
prin ceea ce simt că li se potrivește
ca alegere de viață, având încredere
că Dumnezeu le e însoțitor de
drum atunci când vor considera că
planul este prea măreț pentru ei.

Ziua a început cu Sfânta
Liturghie Arhierească celebrată de
Eparhul de Maramureș, împreună
cu părintele vicar general Augustin
Butica, părintele paroh de Șișești,
Gabriel Horț și zecile de preoți
veniți împreună cu grupurile de ti-
neri din parohii.

Activități atractive, 
pentru toate vârstele

Activitățile care au
îmbogățit Întâlnirea, după mo-
mentul de rugăciune comună, au
fost dintre cele mai variate: copiii
cu vârsta între 9 și 12 ani au parti-
cipat la activități specifice, precum
jocuri în circuit, tematice; tinerii
cu vârsta între 13 și 16 ani au avut

la dispoziție mai multe ateliere in-
teractive (spiritualitate, liturgico-
catehetic, ajutor în situații dificile,
montane, expresie artistică și
mișcare, adicții și dependențe); iar
tinerii de peste 17 ani au participat
la conferința „Prietenie și familie”,
ținută de familia Cosmovici An-
drei (conferința pentru băieți) și
Aliodora (conferința pentru fete).
Tinerii au discutat împreună cu
conferențiarii despre identitatea
băiatului creștin și a fetei creștine,
ce anume îi caracterizează pe
aceștia și care e comportamentul și
atitudinea de adoptat la vârsta
adolescenței, care creează o bază si-
gură și un fundament sănătos pen-
tru viața lor, la maturitate.
„Alegerile de la această vârstă sunt
temelia vieții pe care o zidiți”, a ex-
plicat Aliodora fetelor și dezbate-
rea a fost pe marginea pregătirii
spre a fi o mamă și o soție bună; un
tată, un bărbat și un soț bun.

Întâlnirea din 2024 va
avea loc în județul Satu
Mare

Partea finală a Întâlnirii a
cuprins un program artistic
susținut de copiii și tinerii din
Șisești, precum și predarea Însem-
nelor Întâlnirii către Protopopiatul
Satu Mare, gazda de anul viitor și
rugăciune de final.

”Mulțumiri copiilor și ti-
nerilor ce au participat alături de
noi la această minunată întâlnire.
A fost o zi deosebită pentru noi
toți. Le mulțumim gazdelor și deja
ne pregătim să fim gazde bune la
ediția din 2024” transmite preo-
tul Eduard Fisher de la Biserica
Sf. Arhangheli ”Mihail și Gavril”
Satu Mare.

Mulțumiri călduroase
au fost aduse de Episcopia Greco
- Catolică a Maramureșului  tu-
turor celor implicați în buna
desfășurare a evenimentului: Pr.
Angel Zareczki – Biroul Pasto-

ral, Francesca Balog – președinta
ASTRU Maramureș și întregii
asociații, părintelui paroh Horț
Gabriel și Parohiei Șișești, dom-
nului primar, Serviciului Salva-

mont și tuturor celor care au
susținut atelierele, Asociației
Crucea Roșie și tuturor
preoților, însoțitorilor și tineri-
lor prezenți.    
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Prefectul Radu Roca: Lipsa
PuG-urilor, o problemă gravă
cu care se confruntă sătmărenii

Prefectul Radu Roca
trage un semnal de
alarmă în ceea ce

privește realizarea Planurilor
urbanistice Generale în
localitățile din județul Satu
Mare. În cadrul unei
conferințe de presă ținute la
sediul Prefecturii, Radu Roca
critică primăriile din județ care
nu au realizat un Plan urban-
istic General (PuG) deși există
un plan de cadastrare gratuit la
nivelul județului la care doar
patru comune au apelat. Până
în prezent, nici municipiul
Satu Mare nu are un astfel de
PuG.

”Nefinalizarea PUG-
urilor aduce foarte multe deza-
vantaje. Vreau să amintesc că
există un plan de cadastrare în
județ și din păcate doar 4 UAT-
uri l-au implementat. Prea puțin.
Nu îi înțeleg pe primari de ce
tergiversează atât finalizarea
PUG-urilor deoarece pot pierde
fonduri europene. Fără PUG sunt
greu de accesat fonduri europene
prin PNRR cât și prin micul fer-
mier.

Solicit primăriilor im-
plicare în finalizare în cel mai
scurt timp a PUG-urilor deoarece
Planurile Urbanistice Zonale
(PUZ) costă bani în plus pentru
investitori și dezvoltatori,  până și

persoanele fizice ce au vrut să
construiască au avut probleme
până acum din acest motiv.

Din capul locului vă
amintesc că nu am niciun interes
imobiliar, n-am terenuri în pro-
prietate și nici n-am de gând să
construiesc.

Trag un semnal de
alarmă însă pentru cetățenii
nemulțumiți de modul în care
sunt tratați și de modul ciudat în
care se soluționează unele cereri.

Nu e normal ca oamenii
să plătească mii de euro  în plus
pentru PUZ-uri și să piardă timp
inutil”, a spus prefectul Radu
Roca în cadrul conferinței de
presă.

Organizatorii de eveni-
mente din bani publici au fost
urecheați, luni, în cadrul unei
conferințe de presă, de prefectul
Radu Roca. La evenimentul care
a avut loc în acest week-end în
Grădina Romei, reprezentantul
Guvernului în teritoriu este de
părere că ar fi trebuit să fie
asigurată prezentarea și în limba
română, nu doar în limba
maghiară. 

”Aș vrea să le transmit
organizatorilor de evenimente
publice din județ să fie mai atenți

la detalii. Și aici mă refer la eveni-
mentul din week-end din
Grădina Romei unde cred că era
potrivit ca organizatorii să asig-
ure de pe scenă și un prezentator
în limba română.

Nu cred că banii
câștigați din proiecte de la Con-
siliul Județean sunt doar ai
minorității maghiare.

În plus erau foarte
mulți români la un pahar de
vorbă, și din respect, era normal
să și înțeleagă ce li se vorbește”, a
punctat prefectul Radu Roca.

Prefectul urechează 
organizatorii eveni-
mentelor finanțate 
din bani publici

În acest an, Ziua
Eroilor va fi organizată în
premieră la Moftin. Cu această
ocazie, prefectul Radu Roca îi
invită pe sătmăreni la un eveni-
ment special la Monumentul lui
Mihai Viteazu din Moftin. Pe
25 mai la ora 12.00, va fi și o
mică paradă militară și Garni-
zoana va veni cu tehnică
militară. 

”Mulțumesc Primăriei
Moftin, Consiliului Județean,
Garnizoanei Satu Mare pentru
implicare. În acest an legăm
Ziua Eroilor și ziua eroului mar-
tir Mihai Viteazu.

La 423 de ani după ce a
realizat prima unire a poporului
român, Mihai Viteazu va fi oma-
giat joi, 25 mai 2023, pentru
prima dată, în mod oficial, ca
martir și erou al națiunii române
la Moftin. Conform Legii nr.
137/2020, Mihai Viteazu,
Domn al Țării Românești și al
Moldovei și Principe al Transil-
vaniei, a fost declarat „martir și
erou al națiunii române”.

Județul Satu Mare a in-
trat în programul de comemo-
rare a eroului martir Mihai
Viteazu și vom avea acum eveni-
mentul de la Moftin iar Primăria

Ardud pregătește de asemenea
un eveniment, la Baba Novac,
localitatea ce poartă numele
„unuia dintre cei mai viteji
căpitani ai lui Mihai Viteazul”, a
spus prefectul Radu Roca.

”Despre acțiunea de 1
Iunie țin să-i felicit pe colegii
mei din structurile MAI din
județ. ISU, Jandarmerie, Poliție,
Poliția de Frontieră. Așa cum s-
a întâmplat și anul trecut, copiii
vor avea parte de surprize de
ziua lor. Vor fi demonstrații și
concursuri pe platoul din Cen-
tru Nou”, a mai adăugat prefec-
tul.

Ziua Eroilor, marcată în premieră la Moftin Radu Roca: 

Eu vreau să se respecte
legea privind combaterea
ambroziei

Prefectul județului
Satu Mare, Radu Roca, a
transmis, ieri, în cadrul unei
conferințe de presă faptul că a
trimis adrese la toate primăriile
din județ, și nu numai, pentru
conformarea și respectarea
legislației cu privire la combat-
erea ambroziei.

„Eu vreau să se respecte
legea privind combaterea am-
broziei. Se știe că până în 20

mai, autoritățile
administrațiilor publice locale
au obligația să verifice și să iden-
tifice terenurile cu ambrozie,
după care se face inventarul
acestor suprafețe, iar până în
data de 5 iunie se trimit
somațiile pentru administratorii
acestor terenuri. Noi, la ora
actuală, am trimis adrese pentru
conformarea și respectarea
legislației”, a spus Radu Roca.
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CAMPIONAtUL NAțIONAL De RALLy SPRINt

Spectacol cu 78 de piloți pe circuit,
în etapa de la carei
8 Sătmăreanul Vajda Zsolt a fost cel mai rapid și s-a impus la clasa OPeN

După o pauză de patru ani
campionatul de Rally
Sprint s-a întors la carei.

Pe un circuit amenajat pe
B-dul 25 Octombrie am avut parte
de un spectacol total oferit de cei 78
de concurenți. Iar Careiul a fost din
nou o gazdă bună cu spectatori dor-
nici  să-și  aplaude  și  să-și  susțină
favoriții.

Vajda Zsolt s-a impus din
nou la clasa OPeN cu cel mai bun
timp, 01:15.61. A fost însă o luptă
strânsă cu careianul emerich Gin-
dele și cu Daniel Domuța, ultimul
revenit în circuit după o pauză de
zece ani.

Felicitări organizatorilor.
Următoarea etapă e programată pe
3  iunie  pe  B-dul  Unirii  din  Baia
Mare.

iată rezultatele:
RALLY SPRiNT, etapa a 3-a
carei 2023
Juniori
1.Máté Roland Kató (Suzuki Swift)
2.Dávid Rus (VW Beetle)
3.Áron Bíró (VW Beetle)
clasa de mașini DH1
1.Róbert Fodor (Maramureș, VW.
Polo)
2.Remus  Briciu  (Cluj,  Daewoo
Lanos)
3.George Gaspar (Honda Civic)

clasa de mașini AH1
1.Zsolt  Vajda  (Satu  Mare,  Suzuki
Swift)
2.Daniel Domuța (Satu Mare, Honda
Civic)
3.Claudiu  Iosef  (Arad,  Renault
twingo)
clasa de mașini AH2
1.Gindele  emerich  (Carei,  Mazda
MX5)
2.Ionuț Badea (Oradea, Peugeot 206)
3.thomas  Czier  (Urziceni,  Mazda
MX-5)
clasa de mașini AH3
1.Florin Stecka  (Satu Mare, BMW
320)
2.Cristian Heredea (BMW 330ti)
3.Ferenc Kui (Satu Mare, Seat Ibiza)
clasa de mașini AH4
1.Mihai Roșu (Carei, BMW e60)
2.Vlad  Alexandru  Moțica  (Arad,
Mazda RX8)
3.Ciprian Mureșan (Marea Britanie,
Audi A8)
Feminin 
1.Mira  Zaharie  (Moșnița  Nouă-
timiș, Mini Cooper R50)
2.Alexandra  Mureșan  (Carei,  tra-
bant)
OPeN
1.Zsolt  Vajda  (Satu  Mare,  Suzuki
Swift)
2.Gindele  emerich  (Carei,  Mazda
MX5)
3.Daniel Domuța (Satu Mare, Honda
Civic)

Liga a 3-a: Miercuri
încep meciurile 
de baraj
Faza semifinală a barajului de pro-
movare în Liga 2, manșa tur:
B1: CSM Râmnicu Sărat (Locul 2,
Seria 2) – Foresta Suceava (Locul
1, Seria 1)
B2: Ceahlăul Piatra Neamț (L2S1)
– Metalul Buzău (L1S2)
B3: SC Popeşti Leordeni (L2S4) –
CS Afumați (L1S3)
B4: Farul Constanța 2 (L2S3) –
CS tunari (L1S4)
B5: Viitorul Dăeşti (L2S6) – CS
Blejoi (L1S5)
B6: CSO Plopeni (L2S5) – CSM
Alexandria (L1S6)
B7: Șoimii Lipova (L2S8) – CSM
Deva (L1S7)
B8: ACSO Filiași (L2S7) – CSM
Reșița (L1S8)
B9:  Gloria  Bistrița  Năsăud
(L2S10) – Corvinul Hunedoara
(L1S9)
B10:  Unirea  Ungheni  (L2S9)  –
FC Bihor Oradea (L1S10)
echipele gazdă în manșa tur sunt
cele clasate la finalul play-off-ului
pe locul 2 în seriile lor. Meciurile au
loc în data de 24 mai, turul, și 27
mai, returul. Faza finală a barajului
de promovare în Liga 2 are loc în
data de 3 iunie, turul, și 7 iunie, re-
turul. Pentru aceste cinci jocuri se
va  trage  la  sorți pentru  stabilirea
primelor echipe gazdă.

SPORT LA TV
MARți

12:00 teNIS, WtA
turneul din Strasbourg DIGI 2
13:00 teNIS, WtA
turneul din Rabat DIGI 4
17:00 FUtSAL
Odorheiul Secuiesc – United
Galați DIGI 3
20:30 FOtBAL, LA LIGA
Real Sociedad – Almeria DIGI
2, PRIMA 2, ORANGe
SPORt 2
20:30 FOtBAL, LA LIGA
Celta Vigo – Girona DIGI 3,
ORANGe 3, PRIMASPORt 3
23:00 FOtBAL, LA LIGA
Valladolid – Barcelona DIGI 1,
ORANGe, PRIMA SPORt

MieRcuRi

12:00 teNIS, WtA
turneul din Strasbourg DIGI 2
13:00 teNIS, WtA
turneul din Rabat DIGI 4
17:30 FUtSAL
Odorheiul Secuiesc – United
Galați DIGI 3
20:30 FOtBAL, CUPA RO-
MÂNIeI
Sepsi - U Cluj DIGI 1,
ORANGe, PRIMA SPORt
20:30 FOtBAL, LA LIGA
Villarreal – Cadiz DIGI 3,
ORANGe 3, PRIMASPORt 3
22:00 FOtBAL, PReMIeR
LeAGUe
Brighton - Manchester City
DIGI 2, PRIMA 2, ORANGe
SPORt 2
23:00 FOtBAL, LA LIGA
espanyol – Atletico Madrid
DIGI 3, ORANGe 3, PRI-
MASPORt 3
23:00 FOtBAL, LA LIGA
Betis – Getafe DIGI 4, PRI-
MASPORt 4, ORANGe
SPORt 4

LIGA A IV-A eLIte
Situaţia clasamentelor după etapa din weekend
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tUrneU COPii

etapa a treia de “Fotbal şi sănătate”
s-a jucat la satu Mare!

săptămâna trecută s-a desfă-
şurat a treia etapă din ca-
drul programului „Fotbal şi

sănătate”, turneu rezervat copii-
lor - categoriile U8 şi U10, în or-
ganizarea ajF satu Mare în
colaborare cu inspectoratul Şco-
lar judeţean satu Mare.

trei şcoli s-au întrecut în
Sala de Sport de la Şcoala Gimna-
zială Vasile Lucaciu - Satu mare, la
categoria U10 şi U8, şi anume:
Şcoala Gimnazială Vasile Lucaciu,
Liceul tehnologic anghel Saligny
turţ şi Şcoala Gimnazială Dorolţ. 

rezultate U8:

turţ - Vasile Lucaciu 2-0
Vasile Lucaciu - turţ 1-3
rezultate U10:
Dorolţ - Vasile Lucaciu 0-2
turţ - Dorolţ 4-1
Vasile Lucaciu - turţ 3-0

Clasament:
1. Vasile Lucaciu
2 .turţ
3 .Dorolţ

micii fotbalişti au fost
premiaţi cu diplome şi mingi. au

luat parte la turneu: preşedintele
asociaţiei Judeţene de Fotbal - Şte-
fan Szilagyi, inspectorul școlar pen-
tru educație fizică și sport - Lucaci
Denes, reprezentanţi din partea
aJF Satu mare - Savaniu marcel,
mazilu ovidiu, Pataki Zoltan,
Liviu năstruţ şi Blăjean Cristian. 

este vorba de faza preli-
minară, care se desfăşoară pe patru
zone geografice. Prima etapă a avut
loc sâmbătă, 1 aprilie 2023, la ne-
greşti, a doua luni, 8 mai, la ardud,
iar marţi, 16 mai, a fost rândul mu-
nicipiului Satu mare de a găzdui
meciurile copiilor. Pentru etapa a 4-
a, copiii se vor deplasa la Carei.

Faza finală a turneului va
avea loc după încheierea etapelor
zonale.

Gheorghe Hagi:
“Merităm să fim
campioni”
Farul Constanța a devenit cam-
pioana româniei după victoria
obținută pe teren propriu cu
FCSB, scor 3-2, după ce echipa
bucureșteană a avut 2-0 în minutul
18. Pentru Gheorghe Hagi este al
doilea titlu al româniei cucerit în
cariera de antrenor și primul cu nu-
mele de Farul. La precedenta
reușită echipa se numea Viitorul.
”au jucat cele mai bune echipe, în
formă amândouă. am dovedit că
merităm să fim campioni, pentru
că noi chiar am întors rezultate cu
echipe foarte bune. e o zi fru-
moasă, să o punem în ramă acolo,
pentru că a fost frumos pentru
mine! ”e mai mare trăirea acum
pentru că e toată Constanţa cu noi.
am crezut tot timpul, ne place să
atacăm. asta le-am spus, să conti-
nue să atace. Cred că am avut de
toate în seara asta chiar dacă am în-
ceput meciul foarte prost. am
marcat multe goluri. avem cele mai
multe victorii, cele mai puţine în-
frângeri. ”Sunt mândru de ei, noi
am planificat aceste lucruri din
vară, când v-am spus că am o
echipă foarte talentată. Când i-am
semnat pe Băluţă, pe nedelcu, pe
Louis munteanu, ştiam că avem o
echipă foarte talentată”, a declarat
Gheorghe Hagi. acesta a sărbăto-
rit cucerirea titlului pe teren, la bu-
curie participând chiar și soția
fostului mare fotbalist. Farul va re-
prezenta românia în prelimina-
riile Ligii Campionilor, urmând a
intra încă din primul tur.

Judoka Clubului Sportiv
municipal olimpia Satu mare,
Paula Pastiu a participat la sfârșitul
săptămânii trecute la malaga în
Spania la  Cupa europei,
competiție destinată juniorilor sub
21 ani.

La acestă competiție au
participat 309 judoka, reprezen-
tând 22 de națiuni.

eleva antrenorului ma-
rian Halas s-a clasat pe un onora-
bil  loc 5 .

tot în acest  week-end
adina micaș a participat la Cupa
europei de cadeți U18 de la Bi-
elsko Biala, Polonia. Din păcate

sportiva sătmăreancă a fost elimi-
nată în tururile eliminatorii.

ambele judoka au parti-
cipat la aceste competiții alături de
loturile naționale ale româniei.

Judoka antrenorului te-
rely mihály, cu dublă legitimare la
Clubul Sportiv municipal olim-
pia Satu mare și CS Unio Satu
mare, au avut evoluții excelente la
Campionatul național U13 și
U15, de la arad.

maya Dihenes, care anul
acesta a câștigat deja o medalie de
bronz la naționalele U14, la
sfârșitul săptămânii trecute a
reușit performața de a urca pe cea
mai înaltă treaptă a podiumului,
câștigând aurul la U13.

La categoriile U13 și
U15 alți doi elevi pregătiți de  ant-
renorul terely mihály au obținut
primele medalii la naționale: thi-
ruvadi alesszia și György Bettina
s-au clasat pe locurile 3 ale catego-

riilor, la care au concurat,
obținând astfel medaliile de
bronz.

La U13 Szilágyi emma
s-a clasat pe locul 7.

De remarcat că  doi
sportivi de la CSm Satu mare- CS
Unio s-au deplasat alături de an-

trenoarea ramona Igna la Doma-
szék, Ungaria, unde au participat
la o competiție internațională de
tradiție, tökmag Kupa. La catego-
ria de vârstă U12 elias Borca a
obținut medalia de bronz, iar
orosz Stefánia s-a clasat pe locul
5.

La sfârșitul săptămânii
trecute sportivii secţiei de karate
din cadrul Clubului Sportiv mu-
nicipal olimpia Satu mare au par-
ticipat la Campionatul național
de karate WUKF +13 ani, orga-
nizat la Brașov. 

Competitia a adunat la
start 466 sportivi reprezentând 58
de cluburi din țară.

Și la această ediție nivelul
competiției a fost unul ridicat.
toți sportivii noștri au avut parte
de meciuri foarte disputate. 

rezultatele obținute la
acest campionat reprezintă un cri-

teriu major în selecția pentru lotul
ce va reprezenta românia la Cam-
pionatul mondial WUKF ce va
avea loc in luna iulie în Scoția.

Cea mai bună sportivă a
județului Satu mare, Vancsa Da-
iana va urca pe tatami la o nouă
competiție mondială după ce la
Brașov a obținut o nouă medalie
de aur național la categoria ku-
mite individual sanbon 21–35
ani, -55kg. 

Gabriel Jiboc, debutant
la naționale a obținut medalia de
argint la categoria kumite indivi-
dual sanbon 13 ani, +65kg.

In perioada 18-21 mai
oradea a fost gazda Campionatului
mondial și european de karate Shito
ryu!

La start s-au aliniat 600
sportivi din 31 tari.

Din lotul național de ka-
rate al româniei au făcut parte și doi
sportivi de la Yakuza Satu mare ,
Cherestan Carina la categoria Ju-
nioare +58 kg  și erseki Benjamin ju-
niori + 72 kg 

Carina a luptat la Campio-
natul mondial și s-a clasat pe locul 5
iar Beni a luptat la Campionatul eu-

ropean și el a reușit sa urce pe podium
ocupând locul 3!

”este un rezultat deosebit
și bine meritat pentru sportivii noștri
și le prevăd un viitor deosebit ” trans-
mite antrenorul  robert Soos, cel care
a însoțit delegația Yakuza la oradea.

JUDo
Paula Pastiu, pe cinci la Cupa 
europei de la Malaga

PerFormanță

Maya Dihenes, campioana româniei la judo

Karate WUKF

Un nou titlu național pentru Daiana Vancsa
8 Debutantul Gabriel Jiboc a luat argintul la kumite U13

Karate

Bronz pentru erseki Benja-
min la europene, la Oradea

Blăjean Cristian
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0361.402.200
ADMIN INSOLV SPRL
c.u.i. RO 32070390,  înregis-
trată în registrul formelor de
organizare sub numărul de or-
dine RFO II-
0691/12.07.2013, e-mail
office@admininsolv.ro, web

www.admininsolv.ro, telefon/fax: 0361/402 200,  judeţul Satu Mare, repre-
zentată prin asociat coordonator Racolţa Cristian, în calitate de lichidator/ad-
ministrator judiciar a urmatoarelor falite:  
MAO GO MASTER SRL- vinde bunuri mobile la valoarea totală de 14.850
lei: Bandzic de croit în valoare de 1.800 lei; Aparat de termocuplat în valoare
de 900 lei; Generator în valoare de 900 lei; Mașină de tivit Rimoldi în valoare
de 450 lei; Mașină de butonieră mică Pfaff  în valoare de 900 lei; Mașină de
butonieră grea electric Brother în valoare de 8.100 lei; Mașină de chetă Singer
în valoare de 900 lei; Aparat capse în valoare de 900 lei. Prețurile nu conțin
TVA. Valoarea bunurilor a fost scăzută cu un procent de 10 % față de valoarea
stabilită prin raportul de evaluare.
SC SMART PLUS REAL ESTATE CAPITAL INVEST SRL- vinde în bloc
prin vânzare directă bunuri mobile constând în Dron Parott și router, la prețul
total de 1.185,60 lei (valoarea bunurilor mobile a fost diminuată cu 20% din
prețul de evaluare).
COMTANANGELI SRL - bunuri mobile și stocuri de marfă cu o valoare de
piață de 23.589 lei + TVA.
RAM NINU TEX SRL- MASINA CUSUT NECHI-727,5 lei; MASINA
DE CUSUT LINIARA BROTHLER-13.653,9
lei;MASINADECUSUT2ACE-7.545,5 lei;MASINA DE SULFILAT 3
FIRE-598,9 lei;MASINA DE SULFILAT 5 FIRE-3.353,6 lei;MASINA DE
CUSUT BUTONIERA USOARA-1.197,4 lei;MASINA INDUSTRIALA
1 AC- 1.755,0 lei;MASINA CUSUT LINDER-839,8 lei;CALCATOR +
MASA DE CALCAT- 5.817,4 lei;MASINA ELECTRONICA DE CHEITA
BROTHER-1.916,3 lei;MASINA DE CUSUTSINGER-1.574,6 lei.(valoarea
bunurilor mobile a fost diminuată cu 50 % din prețul de evaluare).
DIAJE VISION SRL- bunuri mobile constând în mașini, echipamente și
instalații la o valoare totală de 1732,20 lei+TVA, vânzare în bloc. (valoarea
bunurilor mobile a fost diminuată cu 80 % din prețul de evaluare).
CARMANGERIA DOI FECIORI SRL autoturism marca Honda având
număr de înmatriculare SM 13 DOI la prețul de  4.427,00 lei, valoare fără
TVA. Bunul debitoarei a fost scăzut cu un procent de 50% față de valoarea
stabilită prin raportul de evaluare.
SAMATECH GROUP SRL vinde autoutilitară Mercedes Benz Sprinter la
prețul de 7290 lei, telefon Samsung la prețul de 448 lei și aparat Tenrom clean-
ing la prețul de 672 lei, prin negociere directă;
ASOCIAȚIA PESCARILOR SPORTIVI SATU MARE Autoturism
DACIA LOGAN, motorină, având număr de înmatriculare SM -02-APS, cu
o valoare de piață de 4.809,00 lei, valoare fără TVA. Valoarea bunului a fost
scăzută cu un procent de 30 % față de valoarea stabilită prin raportul de evalu-
are.
INTERCONSTRUCT CERTEZE SRL vinde prin vânzare directă bunuri
în  sumă totală de 3.043 lei constând în mobilier la prețul de 1593 lei, mobilier
la prețul de 1420,4 lei și laptop la prețul de 29,60 lei.
În orice zi de la 8:30 la 16:00 vă așteptăm la sediul lichidatorului judiciar
din localitatea Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare.
Condițiile de participare și regulamentul de vânzare va fi achiziționat de
la lichidatorul judiciar.  

BDNF AGRICOL SRL—bunuri mobile, constând în :
-rezervor plastic pentru transport la prețul de pornire la licitație 2.018,40 lei
-imprimanta HP laser jet 1535 la prețul de pornire la licitație 34,60 lei
-laptop HP la prețul de pornire la licitație 84,70 lei
-frigider la prețul de pornire la licitație 48,00 lei
-prăsitoare Sicam cu 3 cuțite la prețul de pornire la licitație 2.825,90 lei
La prețurile de mai sus se adaugă TVA.
SC CRYPTON PMV SRL-
Bunuri imobile, constând în terenuri și clădiri la o valoare de 12.064.890 lei,
valoare fără TVA, vânzare în bloc prin licitație publică.
bunuri mobile reprezentând mașini, echipamente și instalații la o valoare de
2.057.330 lei, valoare fără TVA, vânzare în bloc prin licitație publică.
BOVAGRO LAND SRL, vinde prin licitație organizată în fiecare zi de vineri,
la prețul de 12.772.350 lei (exclusiv TVA) ferma porci și abator, situată în in-
travilanul localității Corund, com. Bogdand, jud. Satu Mare.
PINTEANU  IMPEX SRL- bunuri  mobile la o valoare de 358.544,27 lei,
Bunuri imobile la o valoare de 874.222,3 lei (5 sere legume, secție de prelu-
crare,centrală termică, casă pompe, platformă betonată, împrejmuire gard, teren
intravilan în suptafață totală de 20.393 mp). Prețurile nu conțin TVA. Valoarea
bunurilor a fost scăzută cu un procent de 30 % față de valoarea stabilită prin
raportul de evaluare.
SZAMOS FRUCT SRL vinde prin licitatie publică autoturism marca Honda,
tip CR-V la prețul de 10.364,80 lei (plus TVA). Valoarea bunului a fost scăzuta
cu un procent de 20% față de valoarea stabilită prin raportul de evaluare.
ATELIER NARCISA SRL vinde, prin licitatie publica bunuri mobile la o val-
oare în valoare de 6.604,00 lei+ TVA, după cum urmează:
- autoutilitară marca Mercedes –Benz tip Vito cu nr. de înmatriculare SM -93-
MMM, an fabricație 2000, la prețul de 4.634,40 lei fără TVA.
- autoturism marca Mercedes – Benz tip A 140, cu nr. de înmatriculare SM-
10-NAR, an fabricație 1998, la prețul de 1.969,60 lei fără TVA.
Valoarea bunurilor a fost scăzuta cu un procent de 20% față de valoarea stabilită
prin raportul de evaluare.
TRAVAHO CONST SRL vinde prin licitație publică: - autoturism marca
Volkswagen, tip Transporter, cu număr de înmatriculare SM-02-THO, an
fabricație 1996 ,având valoarea de piață 7.785,9 lei/1.576,09 euro, valoare
fără TVA.
SC MAS MODULAR ARCHITECTURAL SYSTEMS SRL bunuri mo-
bile în valoare totală de 262,964.35 lei+ TVA. Acestea se pot achiziționa in-
dividual. 
CLUB SPORTIV FOTBAL CLUB OLIMPIA 2010 vinde prin licitație pu-
blică, marcă înregistrată OSIM, la prețul total de 40.185 euro.

CONTRIC ALEX SRL vinde prin licitație publică bunuri mobile cu o valoare
de piață de 50.022,12 lei după cum urmează:
Bunuri specifice obiectului de activitate, constând în masini de cusut, mașini
surfilat, mașini de croit, mașini de brodat, mașini de cusut butoniere, călcătoare,
generator pompă de apă, autoturisme, aerotermă, cântar, climatizor, cazane, sis-
tem supraveghere, rafturi… etc. (bunurile evidențiate în caietul de sarcini la
poziția 20,33,42,56,73,74,88,96,99,100,113 au fost vândute).
Lista completă a bunurilor poate fi consultată la sediul lichidatorului ju-
diciar, evidențiată în caietul de sarcini.
REFLEX SRL vinde prin licitație publică autoturism Dacia Logan, cu nr. de
înmatriculare SM 07 REF la prețul de 4.531,10 lei și monociclu marca Honda,
cu nr. de înmatriculare A 1472 la prețul de 723,80 lei. Valoarea bunurilor a
fost scăzută cu un procent de 30% față de valoarea stabilită prin raportul de
evaluare.
Liviu Trans SRL vinde prin licitație publică autoutilitară MAN TGA la prețul
de 1.440 lei. La prețurile de mai sus se adaugă TVA.
EUROSYSTEM SRL, vinde prin licitație publică bunurile:
-semiremorca Kogel-10.400 euro
-autoutilitară marca Mercedez tip Across-25.600 euro
KARPOTTO TOMI S.R.L vinde prin licitație publică mijloc fix la prețul de
78,40 lei și semiremorcă la prețul de 21.417,20 lei. Valoarea bunurilor a fost
scăzută cu un procent de 30 % față de valoarea stabilită prin raportul de evalu-
are.
PAULINNE DESIGN SRL-D vinde prin licitație publică auto marca Audi
tip A4 având nr. Înmatriculare SM  09 PHO, nr. Identificare
WAUZZZ8E63A215119, an fabricatie 2003, motorină, culoare albastru, ca-
pacitate cilindrică 1896 cmc,96 kw în valoare totală de 7.905,60 lei. Valoarea
bunului a fost scăzută cu un procent de 20 % față de valoarea stabilită prin ra-
portul de evaluare.
DACIANA ANEMARY SRL, vinde prin licitație publică bunuri diverse con-
stând în feliator mezeluri, stand legume, cântar, case de marcat, calculator
(monitor cu memorie), program de vânzare Class Soft, licenta program vânzare
Class Soft, la prețul total de 783 lei (tva inclus). Valoarea bunurilor a fost

scăzută cu un procent de 10 % față de valoarea stabilită prin raportul de evalu-
are.
4 A S.R.L vinde prin licitație publică autoturism marca Toyota Hilux având
nr. înmatriculare SM 54 AAA, nr. identificare AHTFZ296509027740, an fa-
bricatie 2008, motorină, 170 CP, în valoare de 31.337,00 lei (6.341,00 euro)
fără TVA, autoutilitară Hyundai H-1 având nr. de înmatriculare SM 06 YZX,
nr. identificare KMFYKS7HP6U080555, an fabricație 2006, motorină, 99
CP, în valoare de 4.967,00 lei (1.005,00 euro) fără TVA.
Licitațiile vor avea loc la data de 26.05.2023 la sediul ales al
administratorului/lichidatorului judiciar din localitatea Satu Mare, strada
Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare, astfel: 
BDNF AGRICOL SRL-ora 11.00, PINTEANU  IMPEX SRL-ora 12:00;
Societatea CRYPTON PMV SRL-ora 11:00; Societatea Bovagro Land
SRL- ora 12:00; Societatea Szamos Fruct SRL - ora 13.00; ATELIER
NARCISA SRL– ora 10:30; TRAVAHO CONST SRL –ora 12:30, Arca
SRL- ora 14; Societatea Mas Modular Architectural Systems SRL – ora
12:30. CLUB SPORTIV FOTBAL CLUB OLIMPIA  2010-ora 10:00;
CONTRIC ALEX  SRL-ora 11:00 ; REFLEX SRL-ora 12:00,
EUROSYSTEM SRL- ora 09:30, Liviu Trans SRL-ora 10:00.,
KARPOTTO TOMI S.R.L-ora 10:00; PAULINNE DESIGN SRL-D-
10:00; DACIANA ANEMARY SRL-ora 13:00; DACIANA ANEMARY
SRL-ora 13:00., 4 A S.R.L-ora 10:00.
În vederea participării la licitație, toți ofertanții au obligația de a depune
documentele necesare și dovada achitării garanției de participare la licitație
cu cel puțin o zi înainte de data ședinței licitației publice, sumă care va fi
restituită în cazul în care bunul nu va fi adjudecat, iar în situația adjudecării
bunului această garanție va fi considerată preț din bunul valorificat.

Notificare privind deschiderea procedurii simplificate de faliment împo-
triva debitoarei PAUL&ALISIA SRL
1. Date privind dosarul: Număr dosar 212/83/2023, Tribunal Satu Mare Secţia
A II-A Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal.
2. Registratura instanţei: localitatea Satu Mare, strada Mihai Viteazul nr. 8, ju-
deţul Satu Mare.
3. Debitor: PAUL&ALISIA SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en
faillite cu sediul în oraș Ardud, Strada Busuiocului, Nr. 22, Județ Satu Mare,
număr de ordine în Registrul Comerţului J30/84/2020, cod unic de înregis-
trare 42191992.
4. Lichidator judiciar: ADMIN INSOLV SPRL cu sediul social în localitatea
Satu Mare, strada Avram Iancu, nr. 49, c.u.i. RO 32070390, înregistrată în re-
gistrul formelor de organizare sub numărul de ordine RFO II-
0691/12.07.2013, e-mail office@admininsolv.ro, web www.admininsolv.ro,
telefon 0740.189.839, judeţul Satu Mare, reprezentată prin asociat coordonator
Racolţa Cristian și Poștaș Vasile Florin, persoană însărcinată cu primirea
corespondenței, orice salariat din cadrul ADMIN INSOLV SPRL cu atribuții
în acest sens. 

5. Subscrisa ADMIN INSOLV SPRL lichidator judiciar a debitoarei
PAUL&ALISIA SRL, numită prin sentința civilă nr. 182/2023 din data de
18.05.2023, pronunţată de către Tribunalul Satu Mare Secţia A II-A Civilă, de
Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul 212/83/2023, în temeiul art. 99-
100 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă coroborate cu prevederile art. 71 din acelaşi act normativ:    

Notifică
6. Deschiderea procedurii simplificate de faliment împotriva debitoarei
PAUL&ALISIA SRL, prin sentința civilă nr. 182/2023 din data de 18.05.2023,
pronunţată de către Tribunalul Satu Mare, Secţia A II-A Civilă, de Contencios
Administrativ și Fiscal în dosarul 212/83/2023.

6.1 Debitorul PAUL&ALISIA SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de
la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute
la art. 67 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi
de insolvenţă. 
6.2. Creditorii debitorului PAUL&ALISIA SRL trebuie să procedeze la în-
scrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei
în condiţiile următoare: 
Termenul limită de 10 zile de la primirea notificării privind deschiderea pro-
cedurii pentru depunerea de către creditori, a opoziţiilor la încheierea de des-
chidere a procedurii.
6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei:
Menține termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor
23.05.2023.
În temeiul art. 114  din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei
şi de insolvenţă procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a crean-
ţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind
creanţa/creanţele  pe care le deţineţi împotriva debitorului. 
6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Menține termenul limită pentru verificarea creanţelor, comunicarea, şi înreg-
istrarea tabelului preliminar al creanţelor pentru data de 15.06.2023, sala 12,
ora 09.00.
Termenul pentru depunerea contestaţiilor la creanţele şi drepturile de
preferinţă trecute sau, după caz netrecute de lichidatorul judiciar în tabelul
preliminar al creanţelor, de către debitor, creditori şi orice altă persoană inte-
resată, este în termen de 7 zile de la publicarea în buletinul procedurilor de
insolvenţă a tabelului preliminar. 
Menține termenul pentru înregistrarea tabelului definitiv al creanţelor la data
de 06.07.2023, sala 12, ora 09.30.
7. Menține data ședinței adunării creditorilor la data de 19.06.2023, ora
10.00, la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Satu Mare, strada Avram
Iancu, nr. 49, având ca ordine de zi prezentarea raportului privind cauzele care
au generat starea de insolvenţă; alegerea comitetului creditorilor, confirmarea
lichidatorului judiciar, stabilirea indemnizatiei. 

Informaţii suplimentare:
(1) În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se

transmită la tribunal “Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu
respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea  nr. 85/2014. 
(2) Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul,
suma datorată, temeiul creanţei, precum şi menţiuni cu privire la eventualele
cauze de preferinţă.
(3) La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei şi ale actelor
de constituire de cauze de preferinţă, cel mai târziu în termenul stabilit pentru
depunerea cererii de admitere a creanţei, în copii certificate.
(4) Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita lichida-
torului judiciar restituirea titlurilor originale şi păstrarea la dosar a unor copii
certificate de acesta. Lichidatorul judiciar va face menţiunea pe original despre
prezentarea acestora.
(5) Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse
la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul
pentru a fi comunicat lichidatorului   judiciar şi unul pentru a   rămâne la dosar.
(6) Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200
lei.

Restricţii pentru creditori:
(1) De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile ju-

diciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea
creanţelor asupra averii debitorului. Valorificarea drepturilor acestora se poate
face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de ad-
mitere a creanţelor. Repunerea pe rol a acestora este posibilă doar în cazul
desfiinţării hotărârii de deschidere a procedurii, a revocării încheierii de de-
schidere a procedurii sau în cazul închiderii procedurii în condiţiile art. 178.
În cazul în care hotărârea de deschidere a procedurii este desfiinţată sau, după
caz, revocată, acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor
asupra averii debitorului pot fi repuse pe rol, iar măsurile de executare silită
pot fi reluate. La data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a proce-
durii, atât acţiunea judiciară sau extrajudiciară, cât şi executările silite sus-
pendate încetează.
(2) Nu sunt supuse suspendării de drept prevăzute la alin. (1):
a) căile de atac promovate de debitor împotriva acţiunilor unui/unor credi-
tor/creditori începute înaintea deschiderii procedurii şi nici acţiunile civile
din procesele penale îndreptate împotriva debitorului;
b) acţiunile judiciare îndreptate împotriva codebitorilor şi/sau terţilor garanţi.
(3) Nu sunt supuse suspendării prevăzute la alin. (1) acţiunile judiciare pentru
determinarea existenţei şi/sau cuantumului unor creanţe asupra debitorului,
născute după data deschiderii 
procedurii. Pentru astfel de acţiuni se va putea formula, pe parcursul perioadei
de observaţie şi de reorganizare, cerere de plată ce va fi analizată de către
lichidatorul judiciar cu respectarea prevederilor art. 106 alin. (1), care se aplică
în mod corespunzător, fără ca aceste creanţe să fie înscrise în tabelul de creanţe.
Împotriva măsurii dispuse de către lichidatorul judiciar se va putea formula
contestaţie cu respectarea art. 59 alin. (5), (6) şi (7). (art. 75 din legea nr.
85/2014).

ANUNT MEDIU

l COSMICOM SRL cu sediul in oras Tasnad, str. Ștefan cel Mare,
Nr.108, judetul Satu Mare anunta solicitarea emiterii Autorizatiei de
mediu pentru activitatiile cod Caen: 5510-Hoteluri si alte facilitati de
cazare similare 5610-Restaurante din localitate Tasnad, str. Ștefan cel
Mare, Nr 108 (zona de agreement), judetul Satu Mare. Consultarea doc-
umentatiei,sugestii, reclamatii se pot depune la sediul Agentiei pentru Pro-
tectia mediului Satu Mare, str. Mircea cel Batran nr.8/B luni-joi
8.00-16.30, vineri 8.00-14.00. Pentru orice informatie referitoare la activ-
itate,va puteti adresa la Agentia pentru protectia mediului Satu Mare,
tel.0261-736003, fax0261-733500, e-mail ofice@apmsm.anpm.ro
lAgenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, anunţă publicul interesat
că Planul: „Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică
a Comunei Călinești Oaș, U.P. II Călinești Oaș, Jud. Satu Mare, titular
COMUNA CĂLINEȘTI OAȘ, necesită evaluare de mediu şi evaluare
adecvată urmând a fi supus procedurii de realizare a evaluării de mediu
pentru planuri şi programe şi a evaluării adecvate a efectelor potenţiale
asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar care este parte
integrantă din evaluarea de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului
interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenția
pentru Protecția Mediului Satu Mare, din Mun. Satu Mare, Str. Mircea
cel Bătrân, nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733500, e-mail
office@apmsm.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 şi vineri
între orele 8.00-14.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data
apariţiei anunţului. Decizia motivată a etapei de încadrare poate fi
consultată la următoarea adresă de internet http://apmsm.anpm.ro
lS.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L. cu sediul in Bucuresti,
Sector 1, str. Coralilor nr. 22, CUI 11201891, Nr. Reg. Comercial
J40/10637/1998, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de
obţinere a autorizaţiei de mediu pentru Statia de distributie carburant nr.
16 Livada din localitatea Livada, DN 19, km 190+420(DN 1C), jud. Satu
Mare, unde se desfăşoară activităţile/activitatea (conform cod CAEN):
4730 – Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule în
magazine specializate. Observaţiile publicului formulate în
scris/informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului se
depun/pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu
Mare, Str. Mircea cel Batran, nr. 8B, tel. 0261 736 003.
l S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L. cu sediul in Bucuresti,
Sector 1, str. Coralilor nr. 22, CUI 11201891, Nr. Reg. Comercial
J40/10637/1998, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de
obţinere a autorizaţiei de mediu pentru Statia de distributie carburant nr.
12 Petea din comuna Dorolt, sat Petea, nr. 68, jud. Satu Mare, unde se
desfăşoară activităţile/activitatea (conform cod CAEN): 4730 – Comert
cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule în magazine special-
izate.Observaţiile publicului formulate în scris/informaţiile privind
potenţialul impact asupra mediului se depun/pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, Str. Mircea cel Batran, nr.
8B, tel. 0261 736 003.
lTitular COMUNA ACAS anunţă publicul interesat asupra declanşării
etapei de încadrare cf. HG nr.1076/2004 în vederea obţinerii avizului de
mediu pentru PUG ACAS in loc ACAS, str. Principala, nr 129, judetul
SATU MARE. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul PRI-
MARIEI COMUNEI ACAS din data de 23.05.2023 între orele 8.00-
16.00. Publicul interesat poate transmite în scris comentarii şi sugestii în
termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului SATU MARE în zilele de luni până
joi, între orele 09:00 – 16:00 şi vineri, între orele 09:00 – 13:00 si pe adresa
de e-mail office@apmsm.anpm.ro. 

IMOBILIARE 

l Dau apartament in chirie,2 camere in 14 Mai, complet mobilat și uti-
lat.Tel 0773327918
lVând apartament 54 M2 P, linga liceul german cu terasa închisă, 2
camere, poziție foarte buna, curte cu parcare privata, 60.000 euro. tel
0746929605.
lApartament 4 camere Zona Micro 16 etaj 3, constructia din BCA, de-
comandat, hol, 2 bai (o baie cu geam), bucatarie 2 debarale, 2 balcoane,
microcentrala, beci, suprafata aproximativ 90 Mp.Pret: 66.000 Euro. Tele-
fon: 0740 642 573 Adina Ioana Malanca

INFORMARI

l Unitatea administrative teritorială Viile Satu Mare din județul Satu
Mare anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sec-
torul cadastral nr. 120 începând cu data de 29.05.2023 pe o perioadă de
60 de zile, la sediul Primăriei Comunei Viile Satu Mare, conform art. 14
alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996,
republicată cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectifi-
care ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe
site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
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EURO INSOLV S.P.R.L.
scoate la vanzare, prin procedura insolventei, bunurile falitelor:

case, apartamente, terenuri, diverse:
Informatii suplimentare la tel. 0744601144

Bunurile imobile scoase la licitatie de
catre societatea noastra pot fi inchiriate până la
vânzarea acestora.

Hale si Cladiri
Construcții industriale P+3 (administrativ și
depozitare) cu suprafața utilă de 17.499 mp și
teren intravilan cu suprafața de 10.372 mp, sit-
uate în Viseul de Sus, FN, jud. Maramures, pro-
prietatea Ge.Co Pellet SRL la prețul de
2.142.500 lei.
Teren cu constructii industriale al SC PROI-
MOB SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu Mare,
1.223.569 euro.
Spatiu comercial al Netcom Safety SRL situat
în mun. Satu Mare, Bld. Lucian Blaga nr.1. cu
suprafaţa utilă de 235,28 mp (parter şi subsol)
cea construită, parter, de 86,51 mp iar a sub-
solului, de 190,29 mp la prețul de 118.982 euro.
Licitațiile vor avea loc la sediul lichidatorului
judiciar, din Satu Mare, str. Nicolae Bălcescu,
nr.10, in fiecare zi de Vineri, ora 11:00.

BUNURILE IMOBILE ENUMERATE
MAI SUS POT FI INCHIRIATE!!!

Terenuri
SC Euro-insolv SPRL in calitate de lichidator
judiciar al SC Cobochim SRL, scoate la van-
zare prin licitatatie publica imobilele debitoarei
ce consta in 2 blocuri formate din cate 3 parcele
de teren, situate in Carei, amplasat in veci-
natatea fabricilor Rubin King si ContiTech.
bloc 1: cu suprafata de 54.500 mp la pretul de
1.118.160 lei si bloc nr.2: cu suprafata de
54.280 mp la pretul de 1.113.600 lei.

AGRO SPRINT 05 SATU MARE SRL
Echipament recoltat Rapita ZURN pentru
heder 317 – 8.186 lei
Combina John Deere W440              103.307 lei
Heder paioase John Deere 317R         15.008 lei
Heder porumb Oros model HSA6      24.365
lei
-Licitațiile se țin în fecare zi de vineri, ora 10.00,
la sediul 
lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. Nico-
lae Bălcescu nr.10-

SC BROM BUILD CORPORATION SRL
Diverse bunuri mobile, scule, utilaje si mijloace
de transport.
Lista cu bunurile scoase la vanzare, și publicația
de vanzare se pot găsi la
https://www.licitatii-insolventa.ro/altele/al-
tele_1/  
diferite-bunuri-mobile-si-mijloace-de-trans-
port_i146371

S.C. TRUM S.A.
Inele rascheing 
Umplutura ceramica stiberl 
Autospecializata Saviem.
Autoutilitara.
La cel mai bun preț oferit!

SC MITAIGIS SRL
Diferite produse finite: bluze, complee, fuste,
pantaloni, 
rochii, paltoane, veste femei și costume, sacouri
bărbați,
la prețul de pornire de 99,238 lei. 

Lista completa cu bunurile scoase la vânzare
poate fi gasită 
la https://www.licitatii-insolventa.ro/altele/al-
tele_1/
produse-finite-confectii_i147860

NETCOM SAFETY SRL
Autoturism Opel Vivaro  5.115 lei
Diferite bunuri mobile, mobilier, birotica
marfuri 1.121,4 lei.

Licitaţiile vor avea loc la sediul ales al
lichidatorului judiciar din  str. N. Balcescu,
nr.10, Satu Mare, in fiecare vineri, SC PROI-
MOB S.A. 08.30; GE.CO PELLET SRL
09.00; BROM BUILD CORPORATION
SRL 09.30; SC NORD STERN BEVERAGE
INDUSTRIES SRL ora 10:00, SC NET-
COM SAFETY SRL 11:00, SC
COBOCHIM SRL 12:30. Depunerea docu-
mentelor necesare participării la licitatie si
dovada depunerii cauțiunii, se va face cel
târziu până în ziua dinaintea licitatiei, ora
15:00.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL, în
calitate de lichidator judiciar al debitoarei
NORD STERN BEVERAGE INDUS-
TRIES SRL, numit prin Sentinţa civilă nr.
7/2017/F din data de 11.01.2017 pronunţată
de către Tribunalul Satu Mare, Secţia a II-a Ci-
vilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în
dosarul nr. 3795/83/2013 scoate la vânzare
prin licitație publică, Complex clădiri ,
amenajări și teren intravilan “ , formată din
bunurile imobile, cu destinaţie agrozootehnică
- industrial - comercială situată în loc. Livada ,
Livada Nouă , f.nr., jud. Satu Mare ce constă in
construcții 15.946 mp, platforma betonată
25.000 mp, teren intravilan 73.211 mp, la
prețul de 3.156.835 ron. Licitatiile se vor ține
în fiecare zi de vineri la ora 10.00, în Satu Mare,
str. N. Balcescu, nr.10. 

Subscrisa EURO INSOLV SPRL, în
calitate de administrator judiciar al debitoarei
ROBEX SRL - în insolvență, in insolvency, en
procedure collective, cu sediul în Oraş
Ungheni, Nr. 70/F, Judet Mureş înregistrată la
O.R.C. de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr.
J26/1066/1991, având CUI RO 1214517,
desemnat conform Încheierii civile nr. 112 din
data de 24.11.2022, pronunţată de Tribunalul
Specializat Mureș în dosarul nr.
329/1371/2022, scoate la vanzare, mobileier
semifabricat din lemn masiv. licitatia va avea
loc la sediul lichidatorului judiciar din Satu
Mare, str. Nicolae Bălcescu nr.10 la
06.04.2023 ora 15.00. Pentru mai multe de-
talii va rugam sa ne contactați la 0749212108,
sau pe office@euro-insolv.ro.

Pentru informaţii suplimentare cei in-
teresaţi se pot adresa lichidatorului judiciar la
sediul ales  al acestuia  din str. Nicolae Bal-
cescu, nr.10,  Satu Mare, sau la nr. de telefon
0749212108, sau email office@euro-insolv.ro

Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu
conţin TVA.
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Terenuri:
Terenuri în suprafață totală de 105.000
mp, , situate loc. satu Mare, zona aurel
vlaicu, jud. satu Mare – 767.125 euro +
TVA
Teren extravilan în suprafață de 10.000
mp, situat în Dudeștii noi, Jud. Timiș –
36.632 euro
Terenuri proprietatea MRM Art Prom
SRL, formate din 
Imobil situat în comuna Joița, jud. Giurgiu
– teren intravilan – nr. CF/Cadastral
30593 – suprafață: 2.274 mp; categorie
folosință: arabil;
Imobil situat în comuna Joița, jud. Giurgiu
– teren intravilan – nr. CF/Cadastral
33268 – suprafață: 6.500 mp; categorie
folosință: arabil;
Imobil situat în comuna Joița, jud. Giurgiu
– teren intravilan – nr. CF/Cadastral
33269 – suprafață: 5.226 mp; categorie
folosință: arabil.

Prețul de la care vor începe licitațiile pu-
blice este 518.100 lei + TVA.

Alte imobile:
Fermă, în suprafață construită de 20.974,26
mp și suprafață desfășurată 21.572,18 de mp
+ teren intravilan în suprafață de 78.837
mp, situate în loc. Rociu, jud. argeș, înscrise
în CF  80016, având nr. cad. 80016-C1 –
80016-C43. suprafațele sunt descrise în ex-
trasul CF 80016, la prețul de 387.000 euro
Spațiu industrial, format din casă poartă,
hală producţie, sopron materiale, atelier
concecţii, depozit carburant , post transfor-
mare,  în suprafaţă utilă de 2.170 mp şi su-
prafaţă măsurată de 3.354 mp și teren
intravilan în suprafață de 4.240 mp, situate
în loc. Bistrița, cartier Unirea, str. Unirea,
nr. 98, jud. Bistrița năsăud, înscrise în CF
388/1 având nr. top. 706/1/1/1/3/1 și
706/1/1/1/b/1 -119.000 euro + TVA.
Moară de cereale P+E  în suprafață de
360,50 mp, șopron depozit în suprafață de
220 mp, baracă închisă în suprafață de 14
mp, înscrise în CF 100634 Gherta Mica,
având nr. 3658/5 C1 + bunuri mobile –
16.314 euro (Terenul în suprafață de 3.193
mp pe care este amplasat imobilul este pro-
prietatea persoanei fizice Ștrango vasile și
nu face obiectul prezentei vânzări)
Proprietatea imobiliară “MAGAZIN
MIXT“, cu destinaţie comercială situată în
loc. Hotoan, nr. 16, comuna Căuaș, jud.
satu Mare, clădire, spațiu comercial cu
suprafața construită sc= 128 mp și suprafața
utilă su =105 mp, clădirea este edificată pe
un teren de 3.863 mp care aparține altui
proprietar, proprietatea este întăbulată în
extrasul de cartea funciară 145 Hotoan
nr.cad. 96 Hotoan, comuna Căuaș, jud. satu
Mare. – 3.544 euro
Regimul TVA pentru bunurile imobile ur-
mează să se supună reglementărilor legale
în vigoare la data perfectării tranzacției,
cumpătorul urmând să suporte obligațiile
care îi revin din acest punct de vedere.
Auto:
-Autobuz Volvo, serie șasiu
YV3R1A615VA003280, nr. de înmatricu-
lare sM-06-XWB având aplicat sechestru

anaF – 2.865 euro
Diverse:
Instalație finisaj subansamble mobilă,
achiziționată de nouă în anul 2003, stare
tehnică fiind bună, compusă din următoa-
rele:
Transportor cu banda Tn 6000/a
Masina de periat asperitati FlaDDeR
300/aUT-vaC
Masina de baituit RoTosTaIn 10+10
Masina de periat soRBInI vs/26-2C
Transportor cu rola TR1000/133
Tunel de uscare cu inflarosu Fev eU2?7-
5IRM-vM+TT11500
Masina de periapt soRBInI vs/30
Masina de lacuit  RoC3-D
Transportor cu role curb CM45/2000
Tunel uscare cu carucioare CoMPIanTI-
FalCIone
linie de patinare
Prețul de la care începe licitația publică a
bunului Instalație finisaj subansamble
mobilă este de 444.734 lei + tva

Bunuri mobile ( utilaje atelier auto, stoc de
materiale si produse finite )– proprietatea
Car Service Eurotrans SRL
Linie echipamente procesare hârtie și
carton – 7.158 euro+ tva, proprieta-
tea Vivat Prod Luc SRL
Bunuri mobile,stoc de materiale și
produse finite – 7.856 euro + tva,
proprietatea Click Store SRL
Bunuri mobile ( utilaje confecții textile, îm-
brăcăminte, materiale și producție în curs de
execuție ) proprietatea Pit Yes Styl SRL
Bunuri mobile ( auto) proprietatea Henko
SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) Ralu SRL
Bunuri mobile ( utilaje de constructii ) pro-
prietatea Proinstal 302 G SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, auto )
proprietatea Confort Proiect SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprie-
tatea Danciu Sorin IF
Bunuri mobile (stoc de material format din
piese auto) proprietatea Synthesis SRL
Bunuri mobile obiecte de inventar, bunuri
casabile proprietatea Toto Team SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Cor-
duneanu & CO SRL
Bunuri mobile ( auto) proprietatea Colt
Alb SRL
Bunuri mobile ( auto, magazin modular,
casă de marcat ) proprietatea Agrojes IR
SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje viticole, stoc
de marfă ) proprietatea ABV Wine SRL.
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea A.BIS
Impex SRL
Bunuri mobile ( auto, telefon, echipa-
mente de zugrăvit ) proprietatea R&A
Cortine SRL

Insolvenţa sM sPRl
vinde, prin licitaţie publica/negociere directă:

case; apartamente; terenuri; diverse.
Informatii suplimentare la tel. 0746.279.210, 0751.212.193

sau www.insolventasm.ro, 
https://www.facebook.com/insolventasm
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BERBEC (21 martie – 20 aprilie)
Berbecii vor fi supuşi unor teste. Veți
fi extrem de mulțumiți de progresele
pe care le faceți la muncă. Însă, e
recomandat să nu vă grăbiți. 

TAUR (21 aprilie – 21 mai)
Berbecii vor fi supuşi unor teste. Veți fi
extrem de mulțumiți de progresele pe
care le faceți la muncă. Însă, e
recomandat să nu vă grăbiți. 

GEMENI (22 mai – 21 iunie)
Gemenii sunt sfătuiți să stea cât mai
departe de împrumuturi financiare.
Ar trebui să mai lucrați la relația cu
banii. Iar, la locul de muncă, puteți
avansa datorită unui coleg. 

RAC (22 iunie – 22 iulie)
Şi Racii trebuie să aibă grijă la
cheltuieli. Astfel de inițiative nu sunt
susținute astăzi. Mai bine vă
direcționați atenția spre planuri de
călătorii. 

LEU (23 iulie – 22 august)
Leii vor reacționa impulsiv, în cazul în
care vor primii critici din partea
colegilor. Ar trebui să nu dați curs
discuțiilor fără sens.

FECIOARA
(23 august – 21 septembrie)
Nativii Fecioară sunt pregătiți de
acțiune. Norocul vă poate urmări
astăzi, mai ales dacă ştiți să luați
inițiativa potrivită atunci când
trebuie.

BALANTA
(22 septembrie – 22 octombrie)
Balanțele s-ar putea să fie mai
sensibile astăzi. Lipsa curajului poate
să vă afecteze un proiect pentru care
ați investit timp prețios. Mai mult
curaj de exprimare v-ar prinde bine. 

SCORPION
(23 octombrie – 21 noiembrie)
Prietenii le cer Scorpionilor ajutorul.
Cel mai probabil, financiar. Încercați,
totuşi, să păstrați un echilibru şi să fiți
mai hotărâți în alegerile voastre. 

SAGETATOR
(22 noiembrie – 20 decembrie)
Săgetătorii vor avea parte de surprize.
Posibil ca o veche iubire să revină în
viața voastră. Poate au rămas unele
chestiuni nerezolvate între voi, iar
acum a venit momentul să le discutați.
Iar, astfel se vor linişti apele între voi. 

CAPRICORN
(21 decembrie – 19 ianuarie)
Dacă nativii Capricorn îşi doresc
succes atât în plan profesional, cât şi
pe plan personal, ar trebui să fie mai
receptivi la nevoile partenerului, atât
în afaceri cât şi în viața personală. Fiți
mai empatici. 

VARSATOR 
(20 ianuarie – 18 februarie)
Vărsătorii vor da dovadă de
înțelepciune. Sunteți motivați să
faceți cât mai mulți bani, iar munca
de astăzi poate să vă aducă un plus in
privința câştigurilor.

PESTI (19 februarie – 20 martie)
Peştii vor avea parte de schimbări
majore pe plan relațional. Vă folosiți
de şarmul personal pentru a atrage un
asociat important cu care veți lucra pe
viitor.

HOROSCOP

Recomandare

20:30 - Chefi la cuțite 

Televiziunea 
care te respectă!

07:00 – Muzica de petrecere
08:00 – Actualitatea Satma-
reana (r)
09:00 – Dimineata populara
12:00 – Viata la tara (r)
13:00 – Music News
13:30 – Box Office
14:00 – Zirmer Bud Aniver-
sare (r)
15:00 – Actualitatea Satma-
reana (r)
16:00 – Saptamana sportiva
(r)
17:00 – Glasul Bisericii (r)

18:00 – Oameni si fapte (r)
19:00 – Viata la tara (r)
20:00 – Actualitatea Satma-
reana
21:00 – Muzica si voie buna 
23:00 – Dimineata populara
(r)
02:00 – Muzica de petrecere
03:00 – Muzică şi voie bună
(reluare)
05:00 – Viaţa la ţară 
(reluare)
06:00 – Incursiune in coti-
dian (reluare)

07:00 3 ceasuri bune
0 9 : 4 5 Te l e s h o p -
p i n g 1 0 : 0 0 A g r o s -
trategia 10:30
Fermierii Romaniei

11:00 Exclusiv în România
11:55 Vorbeşte corect!
12:00Teleshopping 12:30
Cronici Mediteraneene 13:00
Atelier de sănătate 14:00 Tele-
jurnal 14:55Vorbeşte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
15:55 Maghiara de pe unu
16:50 Eu pot! 17:50 Yanxi,
palatul suspinelor 18:45Zi de zi
18:50 Români care au schimbat
lumea 19:15 Români care au
schimbat lumea 19:45 Sport
20:00 Telejurnal 20:58 Meteo
21:00 Referendum  23:00
Nocturne 00:00 Info Plus (R)
00:40 Exclusiv în România
(R)01:30Referendum (R) 03:10
Telejurnal R) 04:00Meteo (R)
04:05 Sport (R) 04:15ap
Yanxi, palatul suspinelor (R)
05:05 Agrostrategia (R) 05:30
Fermierii Romaniei (R) 05:55
Atelier de sănătate (R) 06:55
Imnul României  

7:00 Ştirile Pro Tv
10:30  Vorbeşte
lumea  13:00  Şti-
rile Pro Tv 14:00

Lecţii de viaţă 15:00  La Maruţă
17:00  Stirile Pro Tv 18:00 Ce
spun românii 19:00 Ştirile Pro
Tv 20:30 Las fierbinți  21:30 G.I.
Joe: Ascensiunea Cobrei   01:00
Rambo: Ultima luptă  02:30 Su-
perspeed 3:00  Vorbeşte lumea
(R) 5:00 Ce spun românii R)
06:00 Ştirile Pro Tv 

08:00 Neatza cu
Răzvan şi Dani
12:00 Observa-
tor14:00 Poftiți

pe la noi: Poftiți prin țară 17:00
Observator 18:00 Prețul cel
bun 19:00  Observator -
Sport/Meteo 20:30 Chefi la
cuțite 23:30  Observator -
Sport 00:00Stand Up Revolu-
tion (R) 02:30 Vrabia roşie
(R) 05:00 Prețul cel bun (R)
06:00 Observator -
Sport/Meteo 

09:00 ap Super
Cireaşa de pe tort
11:00 ap Nimeni
nu-i perfect (R)

12:00 Teleshopping 14:00
Focus 15:00 Exclusiv VIP
18:00 Focus 18 19:30 ap Iubiri

secrete  20:00 12 Răzbunare
22:00 ap Dragoste şi răzbunare
23:00 Focus 00:00 Exclusiv
VIP (R) 03:00 12 Răzbunare
(R) 05:00 Focus (R) 06:00 Ex-
clusiv VIP (R) 

07:00 ap Dimi-
neata cu noi09:00
ap Ştirile Kanal D
10:00 ap Casa iu-

birii 12:00 ap Ştirile Kanal D
13:00 ap În căutarea adevărului
15:00 ap Jocul cuvintelor cu
Dan Negru 16:30 ap Casa iubi-
rii 19:00 ap Ştirile Kanal D
20:00 ap Aripi frante 22:30 ap
Roata norocului (R) 01:00 ap
Ştirile Kanal D (R) 01:45 ap
Casa iubirii (R) 04:45 ap Ştirile
Kanal D (R) 05:30  În căutarea
adevărului

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

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

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

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

00:25 ştiri: Ştirile Eurosport
00:30 Ciclism: Turul Italiei - Il
Giro astăzi 01:30 Omnisport:
Watts  02:30 Ciclism: Turul
Italiei 04:00 Fotbal: Campi-
onatul European UEFA U-17,
la , Croaţia 05:30 Ciclism:
Turul Italiei

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

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

09:00 Previziuni
10:40 Pe cuvânt
11:00 Previziuni
12:00 Obiectiv

14:00 Esențial 16:00 Ştiri
17:00 Decisiv cu Cătălina
Porumbel 19:00 Subiectiv cu
Răzvan Dumitrescu / Punc-
tul de intalnire cu Radu
Tudor 21:00 Sinteza zilei
00:00 În gura presei 01:00
Ştiri 01:30 Sinteza zilei (R)
03:00 Sinteza zilei (R) 04:00
În gura presei (R) 04:50
Teleshopping 06:00 Ştirile
dimineții

07:15Cititorii de
oase 08:10
Doamna Min-
istru 09:05

Doamna Ministru 10:05 Seal
11:00 Cititorii de oase
11:55 Artă şi mistere 12:55
S.W.A.T. 13:50 NCIS: New
Orleans 14:40 NCIS: New
Orleans 15:40 Cititorii de
oase 16:35 Battle Creek
17:30 S.W.A.T. 18:20 NCIS:
New Orleans 19:15 NCIS:
New Orleans 20:10 Seal
21:05 Ultimul atac 22:00 Ul-
timul atac 22:55 Lincoln:
Colecționarul de oase
23:50Misterul din florărie :
Nimeni nu suflă o vorbă
01:45 O luptă personală 5
03:10 Zei Americani 04:00
Teleshop

07:25Aşii amane-
tului 07:50
Vânătorii de
chilipiruri  08:15
Vânătorii de

chilipiruri 08:45 Arme
născute din foc  09:40 Aşii
amanetului  10:10 Aşii
amanetului  10:35 Războiul
depozitelor  11:05 Războiul
depozitelor  11:35 Războiul
depozitelor  12:00 Războiul
depozitelor  12:30 Aşii
amanetului  13:25 Muntenii
14:20 Aşii amanetului  15:15
Aşii amanetului  16:10 Aşii
amanetului  17:10 Muntenii
18:05 Aşii amanetului  18:35
Aşii amanetului  19:05
Vânătorii de chilipiruri  19:30
Vânătorii de chilipiruri  20:00
Arme născute din foc  21:00
Inexplicabil  22:00 Blestemul
insulei Oak  23:00 Blestemul
Străbunilor  23:55 Aşii
amanetului  00:50 Aşii
amanetului  01:45 Aşii
amanetului  02:45 Arme
născute din foc  03:40 Aşii
amanetului  04:10 Aşii
amanetului  04:35 Războiul
depozitelor  05:05 Războiul
depozitelor 05:35 Războiul
depozitelor  06:00 Aşii
amanetului  06:30 Aşii
amanetului  06:55 Aşii
amanetului

07:00 Doctor Pol
08:00 Aeroportul
înghețat din
Alaska  09:00 La

pescuit de ton  10:00 Vedete
în sălbăticie, cu Bear Grylls
11:00 A mânca  12:00 Fabrica
de mâncare  12:30 Fabrica de
mâncare  13:00 Granița
14:00 Securitatea aeroportu-
lui  15:00 Dezastre în aer
16:00 Inginerie pentru spațiu
17:00 Alaska  18:00 Doctor
Pol 19:00 Fabrica de mâncare
19:30 Fabrica de mâncare
20:00 Inginerie de excepție
21:00 Organismul la micro-
scop  21:30 Organismul la mi-
croscop  22:00 Maşini
colosale  23:00 Anne Frank
01:00 Zona fierbinte  02:00
Ultima bătălie a lui Hitler
03:00 Oceanul pe uscat 04:00
Îți joacă mintea?  05:00 Fab-
rica de mâncare  05:30 Fabrica
de mâncare  06:00 Fabrica de
mâncare 
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ALERTĂ!

focar de pestă porcină
africană la o fermă din județ

Prefectul radu roca , în
calitate de președinte al
ClCB  - Centrul local

de combatere a bolilor Satu
Mare, a convocat luni, 22 mai
2023, de urgență,  ședința
unității locale de decizie
(uld). la întâlnire au partic-
ipat subprefecții altfatter
Tamás și romeo Pop, direc-
torul de Cancelarie, radu
iancu, președintele Consiliu-
lui Județean, Pataki Csaba,
șefii structurilor Ministerului
afacerilor interne precum și
directorii tuturor instituțiilor
implicate.

În prima parte a întâl-
nirii,  directorul executiv al
Direcției Sanitare Veterinare și
pentru Siguranța Alimentelor
Satu Mare, Nicolae Dumuța,  a

informat membrii ULD despre
apariția unui focar  de pestă
porcină africană   la o fermă de
pe raza comunei Moftin.

S-a adoptat Decizia Nr.
7 din 22.05.2023  privind  apro-
barea Planului de măsuri pentru
focarele de pestă porcină africană
din localitatea Moftin  și zonele
considerate de risc crescut care va
fi transmisă pentru imple-
mentare tuturor Unităților Lo-
cale de Sprijin. 

Principalele măsuri sta-
bilite   privesc catagrafierea și
inspecția animalelor receptive
din exploatația afectată,
restricționarea mișcării ani-
malelor și stabilirea zonelor de
protecție și supraveghere.

S-a stabilit o zonă de protecție
în jurul focarului cu o rază de 3
km, incluzând localitățile: Moft-
inu Mare, Ghilvaci.

S-a stabilit o zonă de

supraveghere în jurul focarului
cu o rază de 10 km, incluzând
localitățile: Doba, Păulian,
Dacia, Boghiș, Traian, Moftinu
Mic, Moftinu Mare, Domăneşti,
Ghilvaci färă Sânmiclăuș, Istrău,
Căpleni parţial, Crişeni,
Terebești, Pişcari, Aliza.

Exploataţii comerciale:
PFA Veron Lorant.

Prefectul Radu Roca
solicită tuturor instituțiilor re-
sponsabile implementarea plan-
ului aprobat   pentru controlul
focarelor locale de pestă porcină
africană iar pe termen lung  iden-
tificarea și implementarea
măsurilor pentru depistarea, ver-
ificarea, descurajarea și
sancționarea transporturilor
clandestine, ilegale sau fraudu-
loase de animale vii, acțiuni im-
portante pentru prevenirea
răspândirii gripei aviare și a
pestei porcine africane.

Scandalurile în familie
dau de lucru polițiștilor

Din nefericire,
aproape că nu este zi să nu
găsim în buletinul de presă de
la Poliție o informare despre un
nou scandal în familie, despre
un ordin de protecție remis de
polițiști. De exemplu, luni au
fost două: 

Un bărbat a încălcat
acest ordin de protecție și s-a
apropiat de mama sa, pe care cu
câteva zile mai devreme o luase
la pumni. Polițiștii i-au venit de
hac bărbatului violent și l-au
băgat la ”răcoare”, dacă tot vine
căldura. Același lucru l-a făcut

și un bărbat din Ardud, de data
această victimă fiindu-i chiar
propria   soție. Tot la ”beci” a
ajuns și acesta. 

Ne întrebăm, însă, de
ce se ajunge aici într-o familie
în care, inițial, a fost dragoste și
pace. De ce se ajunge la bătăi, la
ordine de protecție și, mai apoi,
la ”răcoare”. Băutura? O fi
cumva ea de vină? Tot ce este
posibil. Dar putem constata că,
în ultima vreme, scandalurile în
familie dau din ce în ce mai
mult de lucru polițiștilor săt-
măreni. 

florin dura

Copilăria este, indiscuta-
bil, cea mai frumoasă parte din
viața noastră a tuturor. Fiecare din-
tre noi păstrează vii în memorie
acești ani cu amintiri de neuitat și
parcă, cu cât ne îndepărtăm mai
mult de anii copilăriei, devenim
din ce în ce mai nostalgici.

Cu siguranță, copilăria
de astăzi diferă mult de perioada
anilor trăiți de părinții sau bunicii
tinerilor de azi, cu atracții și
activități la care cei de ieri nici nu
puteau visa: rețele sociale, tele-
foane mobile de ultimă generație,
aplicații din ce în ce mai sofisticate,
inteligență artificială, aparatură
informatică etc. Din păcate, toate
aceste avantaje au câștigat teren în

dauna unei socializări directe, co-
piii preferând mediul virtual în
locul întâlnirilor de odinioară din
curtea școlii sau din fața blocului.
Sportul a devenit un lux pe care
doar unii părinți și-l pot permite,
motiv pentru care aria de selecție
la nivel național în toate domeniile
sportive suferă foarte mult, fapt re-
flectat în rezultatele obținute în
marile competiții de profil. Altfel
spus, am trecut de la un sport de
masă la unul bazat exclusiv pe re-
sursele părinților. Orele de sport s-
au redus și din programa școlară și
constatăm că cei mai mulți dintre
copii nu mai pot să fugă nici măcar
după ... autobuz! Dar nu e cazul
căci astăzi copiii sunt duși și aduși

cu mașina la școală! 
Deși au trecut mai bine

de 30 de ani de la prăbușirea co-
munismului în Europa, mulți din-
tre noi au rămas cu amintiri, mai
mult sau mai puțin plăcute, din
această perioadă. Noi dorim să vă
propunem un exercițiu de
imaginație, mai ales pentru cei
născuți după 1989, dar și o aducere
aminte pentru cei care au trăit în
„epoca de aur”.

În ciuda greutăților vre-
mii, copiii nu simțeau aceste
dificultăți, părinții fiind cei care fă-
ceau posibil acest lucru cu eforturi
considerabile.

Vă mai amintiți perioada
șoimilor patriei, a pionierilor sau a

UTC-iștilor, timpul petrecut în
aer liber, în ciuda faptului că ziua
de sâmbătă era una obișnuită, în
care toți copiii mergeau la școală.
Era o perioadă în care nu se vorbea
de branduri, de haine și obiecte de
„firmă”, toți având cam aceleași îm-
brăcăminte și aceleași jucării. „Gat-
geturile” vremii erau aparatele
pentru diafilm sau pick-upurile cu
discuri de vinil.

Din aceste considerente,
vă invităm să vizitați o altfel de
expoziție dedicată anilor copilăriei
în perioada comunistă. Am încer-
cat să reconstituim pentru dum-
neavoastră atmosfera acelor ani cu
obiecte care au făcut parte din
viața fiecărui copil, specifice anilor

`70-`80.
Expoziția va fi deschisă

publicului începând cu data de 26
mai 2023, ora 12, la Casa
Meșteșugarilor din Satu Mare, str.
Ștefan cel Mare nr. 18 și poate fi
vizitată până în data de 15 iunie
2023.

Comisariatul Județean
pentru Protecția
Consumatorilor (CJPC) Satu
Mare a desfășurat o acțiune de
control, ca urmare a unei
reclamații primite de la un
consumator, la o plăcintărie
aparținând PFA Dumitrașcu
Rita, din Satu Mare, pentru a
verifica modul în care este
respectată legislația în vigoare la
prestarea serviciilor de
alimentație publică.

În urma neregulilor
constatate de comisarii
sătmăreni, operatorul economic
a fost sancţionat
contravențional cu amendă în
cuantum de 10.000 lei si s-a dis-
pus măsura complementară de
oprire temporară a prestării ser-
viciului la unitatea verificată,
până la remedierea
deficiențelor.

Dintre cele mai impor-
tante abateri, menționăm: lipsa

racordării la rețeaua de apă
potabilă și canalizare și a
instalaţiei proprii de apă
potabilă, precum și de colectare
– evacuare în condiții igienice a
apei uzate;  folosirea unei
tejghele exfoliate, cu suprafață
melaminată ruptă; condiții
igienice precare, cu pardoseala
acoperită cu linoleum rupt,
neigienizat; lipsa spațiului desti-
nat lucrurilor personale, acestea
aflându-se în același spațiu cu cel

de gătire, existând posibilitatea
contaminării preparatelor;
folosirea unor ustensile de

bucătărie neigienizate;  uti-
lizarea unui cântar neverificabil
din punct de vedere metrologic.

Expoziție: Copilăria în perioada comunistă

Plăcintărie amendată aspru de Protecția Consumatorilor
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