
Scandalul copiilor infectați cu
stafilococ auriu se extinde de la Giule;ti
la Bucure;ti.  Până acum sunt
monitorizați 20 de nou-născuţi infectaţi
cu această bacterie rezistentă la cele mai
puternice antibiotice.

Suspiciunea de infectare s-a
confirmat în cazul altor trei bebeluşi

născu\i tot la Maternitatea Giuleşti.
Potrivit reprezentanţilor Spitalului
“Grigore Alexandrescu”, numărul
bebeluşilor cu stafilococ auriu
provenind de la Spitalul Clinic de
Obstretică-Ginecologie "Panait Sîrbu"
a ajuns la 20. Dintre aceştia 11 sunt
acum internaţi la Spitalul “Grigore

Alexandrescu”, iar în cazul altor 4 copii
se aşteaptă rezultatul analizelor.

Ministerul Sănătăţii a anunţat că s-
au prelevat probe de la Spitalul "Panait
Sîrbu", fiind depistați stafilococi aurii,
în scutecul unui copil dintr-un salon de
normoponderali, şi germenii mezofili
şi hemolitici, într-un salon de lehuze.

I
www.informatia-zilei.ro  

Călăreții 
sătmăreni 
au fost 
primiți cu 
cinste în 
Cetatea 
Alba Iulia

Satu Mare

Scandalul bebelu;ilor infecta\i cu stafilococ auriu se extinde 

S-a terminat Centenarul, `ncepe 
scandalul ̀ ntre Iohannis ;i PSD-ALDE
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Editorial

D. P[curaru
      S[rb[toarea Centenarului a trecut ca ;i c]nd
ar fi avut loc acum o sut[ de ani. Se trece la
lucruri serioase< bugetul. Se lucreaz[ de zor. Se
`mpart bani. Dup[ c]te se pare, marele
`mp[r\itor este Darius V]lcov, consilierul
premierului, omul care a g]ndit programul
economic al PSD. 
      Ca ̀ ntotdeauna sunt nemul\umiri din partea
partenerilor de guvernare, a alia\ilor din
parlament. 

Continuare `n pagina 2

Se trece la lucruri
serioase< bugetul
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T[riceanu `l someaz[ pe Iohannis s[ nu t[r[g[neze numirea mini;trilor

Cei care timp de 40 de zile ați urmărit
peripețiile celor doi aventurieri sătmăreni în
Siberia îi puteți reîntâlni astăzi la ora 18<30 pe
Bertici Attila și Norbert (tată și fiu) la Informația
TV, la “Audiențe în direct”, în limba maghiară.
Doritorii le vor putea adresa întrebări în timpul
emisiunii la telefonul 0261-767.302. Amicii
noștri au parcurs cu un autoturism Dacia Logan
vechi de 12 ani aproape 30.000 km. Au întâlnit
oameni minunați și mai puțin prietenoși,
condiții superbe de trai și sărăcie lucie, dar
despre toate acestea vor vorbi astăzi, la ITV.

Sărbătorile Centenarului s-
au terminat, a;adar treburile
stringente din politică revin în
actualitate.

Șeful statului ar trebui să ia
o decizie cu privire la cele două
propuneri, așa cum a anunțat
atunci când a refuzat numirea
Liei Olguța Vasilescu la
Dezvoltare și a lui Mircea
Drăghici la Transporturi.
Iohannis a spus atunci că nu va
lua o hotărâre în acest sens
decât după sărbătorile legate de
Centenar.

“PSD este la al treilea
guvern în nici doi ani, au fost
schimbate enorm de multe
persoane pe poziţiile de
ministru, i-am numărat, nu o
să vă vină să credeţi, sunt 70 de
politicieni care au fost sau sunt
acum miniştri în aceste
guverne. Aşa nu se poate
guverna, e imposibil să schimbi
miniştri toată ziua bună ziua,
de asta se ocupă PSD”, a afirmat
președintele Iohannis cu puțin
timp înainte de 1 Decembrie.

Conducerile PSD ;i ALDE
a;teaptă cu nerăbdare o decizie.
Mai mult, președintele
Senatului consideră că dacă se
tergiversează prea mult poate
fi sesizată Curtea
Constituțională a României.

Berticii revin la ITV, 
azi la o emisiune 
în limba maghiară

Sport

pag. 7

Economic

În acest an au fost finalizaţi
43 kilometri de cale ferată

România a învins 
Germania la 
handbal feminin

~n decembrie vor 
fi finalizaţi 73 km 
de autostradă 
şi 187 km 
de cale ferată

România primeşte de la UE 26,1 miliarde
de euro prin cinci fonduri structurale< de
Coeziune, de Dezvoltare Regională, Social, de
Mediu şi de Dezvoltare Rurală. Pe lângă Politica
de Coeziune şi cea Agricolă Comună, fondurile
vor mai fi dirijate şi în baza Politicii de
Cooperare Teritorială, în cadrul căreia vom avea
programe operaţionale de cooperare cu Ungaria
şi cu Bulgaria. 

Problema complexă şi birocratică este
rezolvată într-un ghid de consultanţă simplu,
concret şi complet care îţi arată exact cui te
adresezi, cum întocmeşti dosarul, ce acte sunt
necesare, unde le depui şi toţi paşii necesari în
funcţie de tipul afacerii, regiunea şi vârsta. Un
alt aspect deosebit de important rezolvat
începând cu acest an este posibilitatea depunerii
proiectului, cu respectarea tuturor celor
prevăzute în ghidurile de accesare de fonduri
nerambursabile, online.

Rata de absorbţie a fondurilor europene la
jumătatea lui 2018 a ajuns la 4,9%. 

România primeşte 
26,1 mld. € prin cinci 
fonduri structurale

      Pentru a afla mai multe despre
preferinţele sătmărenilor am stat de
vorbă cu Florica Milea, şef magazin
la unul dintre supermarketurile
Unicarm din Satu Mare.

Unicarm, 
gamă largă 
de produse 
pentru postul 
Cr[ciunului
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Au fost stinse 6 focare de pest[ 
porcin[, dar mai r[mân 6

9 incendii `n preajma
Centenarului
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Pre;edintele a anunțat că va lua o hotărâre
după Sărbătoarea Centenarului

Pre;edintele ALDE apreciaz[ c[ dac[ ;eful
statului `nt]rzie poate fi sesizat[ CCR

Este calificată deja în faza 
grupelor principale de la Euro
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Opozi\ia anun\[ o mo\iune de
cenzur[, dar deocamdat[ n-au
stabilit data. Senatorul USR Vlad
Alexandrescu a anun\at ieri c[
opozi\ia nu a depus p]n[ acum o
mo\iune de cenzur[, pentru c[ n-
ar fi avut ;anse s[ treac[. 

~ntre timp, luni, PSD a pierdut patru
parlamentari. Astfel, coali\ia PSD-ALDE
pierde majoritatea `n Camera
Deputa\ilor. ~n schimb, fostul premier
Victor Ponta a anun\at c[ nu vrea s[
r[m]n[ Vicorica D[ncil[ premier, dar
`n niciun caz aceasta nu trebuie ̀ nlocuită
cu Ludovic Orban. 

Patru parlamentari au
p[r[sit PSD ;i au intrat 
`n partidul lui Ponta

Fostul premier Victor Ponta a
anunțat că, în afara lui Ion Mocioalcă,
fost lider PSD Caraș Severin, alți trei
parlamentari social-democrați au decis
să părăsească formațiunea condusă de
Liviu Dragnea.

“Echipa Pro România din Parlament
și din teritoriu s-a mărit cu oameni care
nu pot fi cumpărați sau speriați!”, scrie
ex-premierul Victor Ponta pe contul său
de Facebook. Potrivit liderului Pro
Rom]nia, Ioan Mocioalc[, Ion Spânu
(Caraș Severin), Mihai Popa (Brașov) și
Mihai Mohaci (Brașov) au p[r[sit PSD. 

Astfel, Pro România se califică
pentru înființarea unui grup
parlamentar în Camera Deputaților, iar
PSD-ALDE pierde majoritatea `n
Camera Deputa\ilor. ~n cadrul unei
conferin\e de pres[, Victor Ponta a
declarat, “Ca și grup parlamentar, vom
vota proiectele bune indiferent de unde
vin, ne vom opune celor rele și vom
încerca să aducem ceea ce nu reușesc în
acest moment PSD condus de domnul
Dragnea, PNL condus de domnul
Orban, partide care, din păcate, nu-și
fac datoria”. Potrivit lui Ponta urmeaz[
;i alte plec[ri din PSD. “Eu cred că, până
la 1 februarie, Pro România va avea al
treilea grup din Camera Deputaților ca
număr de deputați”, a spus Ponta. ~n acest
moment PSD are 144 deputa\i, iar ALDE
19 deputa\i, asta ̀ nseamn[ c[ ̀ mpreun[
au 163 de deputa\i, cu doi mai pu\in

dec]t este nevoie pentru majoritate. 

Ponta< Nu vrem să mai
rămână Dăncilă prim-
ministru, dar nici nu vrem 
să o înlocuim cu Orban 

Preşedintele Pro România, Victor
Ponta, a subliniat că nu vrea să rămână
Viorica Dăncilă prim-ministru, dar nici
nu trebuie înlocuită cu Ludovic Orban.
"O să ne întâlnim, cei 16 deputaţi, la noi
decizia se ia chiar în mod democratic, o
să ne întâlnim atunci când va exista
moţiunea, că deocamdată nu există - e
sublimă, dar lipseşte cu desăvârşire - şi
vom decide. Vă spun de pe acum pentru
că am discutat deja şi am şi spus lucrul
ăsta, nu vrem să mai rămână doamna
Dăncilă prim-ministru, dar în niciun
caz nu vrem să o înlocuim cu domnul
Orban, că ar însemna să sărim din lac în
puţ. Ne-am dori să schimbăm Guvernul
Dăncilă cu un Guvern mult mai
competent şi mult mai bine pregătit", a
declarat Ponta `n cadrul conferin\ei de
pres[. 

Alexandrescu< Am a;teptat
ca o parte din majoritate 
s[ dea semne de luciditate

Deocamdat[ Opozi\ia nu a anun\at
data mo\iunii de cenzur[. Opoziţia nu a
depus până acum moţiunea de cenzură
pentru că n-ar fi avut şanse să treacă, a
declarat liderul senatorilor USR, Vlad
Alexandrescu. El anunţă că documentul
va fi depus probabil în prima jumătate a
acestei luni.

“Opoziţia va depune o moţiune de
cenzură, probabil în prima jumătate a
acestei luni decembrie. Până acum nu
am depus-o, pentru că n-ar fi avut şanse
să treacă şi faţă de exerciţiile anterioare
am decis să nu mai facem gesturi care n-
au decât o şansă coregrafică. De aceea,
am aşteptat ca măcar o parte din
majoritatea PSD-ALDE să dea semne
de luciditate şi să ne bizuim totuşi pe
semnăturile unor deputaţi şi senatori din
actuala coaliţie majoritară, altfel o
moţiune de cenzură nu are nicio şansă
să treacă. Sperăm să obţinem acest lucru
la începutul acestei luni decembrie”.

Urmare din pagina 1

      ALDE ;i-a adus aminte c[ este
partid de dreapta ;i ar cam fi cazul s[-
;i spun[ mai ap[sat punctul de vedere.
UDMR, pentru sprijinul parlamentar,
evident c[ va avea preten\ii. 
      Un buget bun este cel care
mul\ume;te pe toat[ lumea. Dar sacul
mo;ului Dragnea ;i al cr[ciuni\ei
Viorica nu este at]t de mare.
Ministerele mai pu\in, dar
organiza\iile jude\ene PSD au
preten\ii. Ministerele au nevoie de
bani, dar mini;trii, fiind ni;te b[ie\i
nevinova\i, nu au nicio idee despre
bugetul ministerului. Este ca ̀ n bancul
cu Ceau;escu ;i vaca din Livada.
Tovar[;ul `ntreab[ c]t lapte d[, iar
`ngrijitorul spune< "Nu ;tiu, c[ numai
azi au adus-o."
      Adoptarea bugetului nu este o
treab[ u;oar[. Dac[ exist[ suficient[
voin\[ politic[ din partea partidelor
care se declar[ anti-PSD, dar ;i a
parlamentarilor PSD care sunt anti-
Dragnea, acum este momentul s[
tr]nteasc[ bugetul ;i s[-i dea o lec\ie
premierului D[ncil[. 
      P]n[ acum nu a c[zut niciun

buget. Parlamentarii spun c[ \ara nu
poate func\iona f[r[ buget ;i, din
patriotism, `l voteaz[. Este adev[rat
c[ ;i datorit[ negocierilor din
parlament. Dac[ parlamentarii
primesc ceva pentru jude\ele din care
provin, chiar dac[ sunt din opozi\ie,
`;i dau votul. 
      Nici anul acesta perioada
premerg[toare adopt[rii bugetului de
stat nu este lipsit[ de scandaluri. Cel
mai r[sun[tor, cu ecouri la Bruxelles,
este declara\ia lui Darius V]lcov
despre comisarul european Corina
Cre\u. Dup[ cum se ;tie, aceasta a
criticat dur guvernul pentru c[ nu face
proiecte ;i nu acceseaz[ fonduri
europene. Darius V]lcov spune c[
marile proiecte de sute de milioane de
euro finan\ate din fonduri europene
merg spre marile firme transnaționale.
D[ exemplul unei insule din Qatar,
f[cut[ pe mare cu 250 de milioane de
euro, pe care locuiesc 250.000 de
locuitori ;i cu aceea;i sum[ s-au
drenat plajele de la Marea Neagr[, dar
nu se vede cum. Banii s-au evaporat
la o firm[ str[in[ care ;i-a declarat
falimentul. 
      De fapt Darius V]lcov spune c[

banii europeni merg la marile firme
europene. Prin urmare, guvernul
PSD-ALDE ar prefera parteneriatul
public-privat ;i prin acest mod s[ fie
atrase fondurile europene. Dup[
opinia lui, Corina Cre\u minte prin
omisiune. Deci trebuie s[ ne a;tept[m
la o replic[ la fel de dur[.
      Multe \[ri, spune V]lcov, se
bucur[ c[ Rom]nia nu are autostr[zi.
~n fapt, consilierul primului ministru
se face purt[torul de cuv]nt al
euroscepticilor. :i sunt destui, mai
mul\i `n Europa, mai pu\ini `n fostele
\[ri socialiste.
      Probabil ;i violen\ele din Paris
sunt tot o reac\ie la lipsa de `ncredere
cu care se confrunt[ UE. Cel mai
celebru bulevard din lume, Champs
Elysees, a fost devastat de a;a-zisele
"Veste galbene". Se protesteaz[
`mpotriva cre;terii pre\urilor
carburan\ilor, a pre\urilor `n general. 
      Cum sunt pre\urile `n Rom]nia?
Cu mult peste capacitatea de
cump[rare. Sunt ;i la noi suficiente
motive de protest `mpotriva cre;terii
`n spiral[ a pre\urilor. Se va stopa prin
viitorul buget cre;terea `n spiral[ a
pre\urilor, mai ales la utilit[\i? 

Editorial

       Comisarul european pentru politică
regională, Corina Creţu, îi cere
premierului Viorica Dăncilă să spun[
oficial dac[ atacurile din ultima perioad[
la adresa Comisiei Europene reprezintă
poziţia oficială a statului român. Întrebată
cum comentează declaraţia consilierului
premierului Viorica Dăncilă, Darius
Vâlcov, care a acuzat-o că a minţit prin
omisiune, ea a spus c[ nu este prima dat[
c]nd reprezentan\ii majorit[\ii atac[
Executivul de la Bruxelles. “Nu este prima
dată când oameni din partidul de
guvernământ, inclusiv din Guvern, atacă
Comisia Europeană. Aseară nu numai
eu am fost atacată, ci şi preşedintele
Comisiei Europene, Jean Claude Juncker.
Ştiţi foarte bine că Frans Timmermans

este de câteva săptămâni bune atacat. (...)
Guvernul României va fi miercuri la
Bruxelles, va prezenta, în cadrul
Colegiului comisarilor, programul
preşedinţiei României. Aş invita-o pe
doamna premier să facă aceste precizări,
dacă toate aceste atacuri la adresa
Comisiei Europene reprezintă poziţia
oficială a statului român, pentru că nu
am văzut nicio delimitare, nicio
dezavuare”, a spus Creţu.
       Ea l-a invitat pe Darius Vâlcov să
citească raportul Curţii Europene de
Conturi referitoare la ţările care nu au
experienţa parteneriatelor public-privat
“pentru a nu avea penalităţi sau
renegocieri costisitoare pentru populaţie
mai târziu”.

Cre\u< D[ncil[ s[ spun[ dac[ 
atacurile la adresa CE reprezint[ 
pozi\ia oficial[ a Rom]niei

D. P[curaru

       Pre;edintele Rom]niei, Klaus
Iohannis, este a;teptat s[ ia o decizie ̀ n
privin\a Ministerului Dezvolt[rii ;i
Ministerului Transporturilor. Călin
Popescu-Tăriceanu `l someaz[ `ns[ pe
;eful statului s[ nu t[r[g[neze semnarea
decretelor privind numirea miniştrilor
pentru cele dou[ portofolii. Asta dup[
ce pe 22 decembrie Iohannis a declarat
c[ va lua o hot[r]re `n acest sens dup[
s[rb[toarea Centenarului, respectiv
dup[ 1 decembrie. 
       “Nu am discutat acest lucru cu
colegii din PSD. O să discutăm, pentru
că aşa am fost anunţaţi, că preşedintele
(decide - n.r.) după 1 decembrie. Acum
nu ştim ce înseamnă după 1 decembrie,

dar cred că trebuie să existe un termen
rezonabil, dar cât mai scurt, având în
vedere că ministerele în cauză trebuie
să fie conduse şi prin urmare cred că
decizia preşedintelui trebuie să fie una
cât mai grabnică, nicidecum de a
tărăgăna semnarea decretelor privind
numirea miniştrilor în funcţia
respectivă”, a declarat Tăriceanu. 
       Pre;edintele ALDE apreciaz[ c[
dac[ ;eful statului `nt]rzie poate fi
sesizat[ CCR. “Se poate merge pe o
sesizare pentru că, în temeiul
colaborării loiale între instituţii, acest
lucru nu poate fi amânat decât dacă
există cauze obiective", a mai spus
T[riceanu. 

T[riceanu ̀ l someaz[ pe Iohannis 
s[ nu t[r[g[neze numirea 
mini;trilor

      Darius Vâlcov, consilier al prim-
ministrului Viorica Dăncilă, trebuie
să plece din Guvern, spune purtătorul
de cuvânt al PNL, Ionel Dancă. El
critică afirmaţia lui Darius Vâlcov
potrivit căreia UE nu doreşte
construcţia de autostrăzi în România.
"Darius Vâlcov, cel care conduce în
realitate guvernul de marionete ale
lui Liviu Dragnea, exprimă o agendă
ascunsă şi paralelă a unor politicieni
infractori care vor să scoată România
din Uniunea Europeană pentru a
scăpa de puşcărie. Construcţia de
autostrăzi în România este sabotată
cu bună ştiinţă chiar de acest
condamnat penal şi de guvernarea
PSD - ALDE din care face parte
pentru că, deşi există bani europeni
alocaţi pentru proiectele majore de
infrastructură din România, prim-
ministrul Viorica Dăncilă, consiliată
de Darius Vâlcov, refuză să trimită
cererile de finanţare la Bruxelles. (...)
Premierul României, Viorica Dăncilă,
trebuie să se delimiteze urgent de
afirmaţiile consilierului său, Darius
Vâlcov, şi să-i ceară să plece din
Guvernul României", spune Dancă. 

Danc[< V[lcov 
trebuie s[ plece 
imediat din guvern

~n ce condi\ii ar vota parlamentarii 
Pro Rom]nia o mo\iune de cenzur[?
PSD - ALDE a pierdut majoritatea `n Camera Deputa\ilor    

Se trece la lucruri serioase< bugetul

       Liderul USR, Dan Barna, i-a solicitat
pre;edintelui Rom]niei, Klaus Iohannis, s[
participe la toate ;edin\ele de guvern din luna
decembrie, pentru a bloca o eventual[ ordonan\[
de urgen\[ privind amnistia ;i gra\ierea. 
       “Chiar dacă doamna Dăncilă a declarat că nu
intenționează să dea o ordonanță de amnistie, este
contrazisă de declarațiile altor lideri PSD care
susțin că ordonanța este un subiect de actualitate.
USR va face tot ce depinde de noi dacă această
OUG va apărea, dar până atunci fiecare forță
responsabilă din societate să încerce să blocheze
un astfel de demers, care ar însemna din punctul
nostru de vedere sfârșitul democrației. Solicităm
președintelui României să utilizeze la maxim toate
atribuțiile legale pe care le are și să participe pe
parcursul lunii decembrie la fiecare ședință de
Guvern”, a declarat Dan Barna, președintele USR.
USR mai spune c[ Executivul ar trebui s[ se
concentreze pe preluarea pre;edin\iei rotative. 
       “~ntr-adev[r, Constituția prevede că
președintele poate prezida ședințele de guvern în
care se discută despre politică externă, apărarea
țării sau asigurarea ordinii publice, sau în alte
situații, la solicitarea premierului. Cu o lună înainte
de preluarea președinției Consiliului UE, în
ședințele de Guvern ar trebui să se discute despre
probleme de politică externă, la care președintele
trebuie să fie prezent”, se precizează în comunicat.

USR `i cere lui 
Iohannis s[ participe 
la toate ;edin\ele de 
guvern din decembrie

       25 de procese ale completelor de cinci judec[tori
au fost am]nate pentru 14 ianuarie. Magistra\ii
instan\ei supreme au luat aceast[ decizie dup[
decizia Curs\ii Constitu\ionale, dar ;i ca urmare a
deciziei Curţii de Apel Bucureşti privind anularea
tragerii la sorţi a completelor, din 9 noiembrie. Între
procesele am]nate se num[r[ şi cel al lui Liviu
Dragnea. La Completul numărul 1 de 5 judecători,
care urma să intre în şedinţa de judecată din data
de 3 decembrie, se află în apel cauzele lui Liviu
Dragnea - apelul în dosarul angajărilor fictive de la
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului (DGASPC) Teleorman, Sebastian Ghiţă
- dosarul privind intervenţiile la vârful Poliţiei şi
Parchetului Prahova, Victor Ponta - dosarul
Turceni-Rovinari, cauza privindu-l pe actualul
secretar general al Guvernului, Toni Greblă, Tudor
Chiuariu, Viorel Hrebenciuc, dar ;i alte cauze
importante. S[pt[m]na trecut[, instan\a suprem[
a anun\at c[ exist[ un blocaj `n func\ionarea
completelor de cinci judec[tori, care nu-;i pot
desf[;ura activitatea. 

Procesele lui 
Dragnea, Ponta, Toni 
Grebl[, am]nate 
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Scăderea temperaturilor
din ultimele zile nu a lăsat
medicii veterinari să
respire. Virusul pestei
porcine africane a
continuat să-şi facă
numărul. 16 noi focare ale
bolii au fost confirmate în
ultima săptămână din luna
noiembrie. Veterinarii au
apelat la jandarmi pentru a
convinge oamenii să
renunţe la porcii sănătoşi
din gospodării.

Pe 29 noiembrie 2018, Pesta
Porcină Africană (PPA) evolua în
294 de localităţi din 18 judeţe, cu
un număr de 1.124 focare (dintre
care 16 în exploataţii comerciale)
şi 300 de cazuri la mistreţi, a
anunţat ANSVSA. 

Au fost omorâți  361.719 
porci

În total au fost eliminaţi
361.719 de porci afectaţi de boală.
Până la finalul lunii noiembrie, au
fost stinse 6 focare de PPA în
judeţul Satu Mare, fiind vorba
despre cele din Micula Nouă,
Bercu Nou şi Sărăuad, şi singurul
focar din judeţul Dâmboviţa.

Sunt îndeplinite condiţiile de
a putea fi închise şi alte focare,
precum cele din Tarna Mare,
Bocicău şi Gherţa Mare. Se fac
ultimele pregătiri pentru a putea

fi declarate stinse şi aceste focare.
După cum ne-a spus doctorul

veterinar Nicolae Dumuţa,
directorul Direcţiei Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa

Alimentelor - DSVSA Satu Mare,
în gospodăriile populaţiei nu s-
au semnalat suspiciuni sau focare
de pestă porcină africană de
aproape 30 de zile. Este vorba

despre focarele din Dindeştiu
Mare - 5 (comuna Andrid), şi cel
din Chegea - 1 (comuna
Săcăşeni).

În ciuda faptului că în cazul
mistreţilor împuşcaţi până acum,
de peste 400 de capete, analizele
sunt negative, pericolul pestei
porcine africane este departe de
a fi trecut. În zilele anterioare au
fost confirmate noi cazuri de PPA,
în judeţul vecin Bihor.

Pesta porcină africană 
evoluează în 18 județe

Pe 23 noiembrie 2018, PPA
evolua în 289 de localităţi din 18
judeţe, cu un număr de 1.108
focare (dintre care 16 în
exploataţii comerciale) şi 234 de
cazuri la mistreţi. 

Detaliat, situaţia evoluţiei
focarelor de PPA pe 29 noiembrie
era următoarea< judeţul Satu Mare
- 6 focare în gospodăriile
populaţiei şi 17 cazuri la mistreţi>
judeţul Bihor - 44 de focare în
gospodăriile populaţiei şi un caz
la mistreţ> judeţul Sălaj - 4 cazuri
la mistreţi> judeţul Tulcea - 570
de focare (dintre care 5 focare la
exploataţii comerciale şi un focar
la o exploataţie de tip A) şi 82 de
cazuri la mistreţi> judeţul Brăila -
117 focare (dintre care 9 focare la

exploataţii comerciale) şi 2 cazuri
la mistreţi> judeţul Constanţa - 88
de focare în gospodăriile
populaţiei şi 3 cazuri la mistreţi>
judeţul Ialomiţa - 125 de focare
în gospodăriile populaţiei şi 33 de
cazuri la mistreţi> judeţul Galaţi -
15 focare în gospodăriile
populaţiei şi 5 cazuri la mistreţi>
judeţul Ilfov - 10 focare în
gospodăriile populaţiei> judeţul
Călăraşi - 100 de focare (dintre
care 1 focar la o exploataţie
comercială) şi 24 de cazuri la
mistreţ> judeţul Buzău - 6 focare
în gospodăriile populaţiei şi un
caz la mistreţ> judeţul Giurgiu -
26 focare în gospodăria populaţiei
şi 11 cazuri la mistreţi> judeţul
Teleorman - 7 focare în
gospodăriile populaţiei şi 117
cazuri la mistreţi>  judeţul
Maramureş - 3 focare în
gospodăriile populaţiei> judeţul
Vrancea - un focar în gospodăriile
populaţiei> judeţul Dolj - un focar
în gospodăriile populaţiei> judeţul
Argeş - un focar în gospodăriile
populaţiei> judeţul Olt - 4 focare
în gospodăriile populaţiei.

Potrivit ANSVSA, până pe 29
noiembrie 2018 au fost
despăgubiţi 7.953 de proprietari
de porci din 13 judeţe, valoarea
totală a plăţilor fiind de
205.659.660 de lei.

I.C.A.

În județ au fost stinse 6 focare de pestă 
porcină africană, dar mai rămân 6
Se află în program de supraveghere focarele din Dindeştiu Mare şi cel din Chegea

Până acum au fost despăgubiţi 7.953 de proprietari de porci din 13 judeţe, valoarea totală a plăţilor
fiind de 205.659.660 de lei

În ultimele zile,
pomperii sătmăreni au
trecut prin foc, la propriu.
În decurs de 3 zile, în
perioada 30 noiembrie - 2
decembrie, pompierii
militari au fost nevoiți să
intervină la stingerea a 9
incendii. 

Pe lângă faptul că au executat
o serie de misiuni de
recunoaștere, de asigurare a
zonei, aceștia au mai și participat
cu efective și tehnică la paradele
militare organizate în orașele
Negrești-Oaș și Satu Mare cu
ocazia Centenarului Marii Uniri.

În 30 noiembrie, incendii 
la Apateu, Odoreu, Satu 
Mare, Dorolț

Astfel, vineri, 30 noiembrie,
au avut loc nu mai puțin de 4
incendii. Primul incendiu a
izbucnit la o anexă și un garaj din
localitatea Apateu, în jurul orei
03<22. La fața locului s-au deplasat
15 subofițeri din cadrul
Detașamentului de Pompieri Satu
Mare cu trei autospeciale de
stingere cu apă și spumă. Alături
de pompierii militari, pentru
stingerea incendiului au
intervenit și pompierii voluntari
din cadrul S.V.S.U. Culciu. La
momentul sosirii forțelor de
intervenție, flăcările se manifestau
violent la acoperișul anexei și la
garaj. 

Din fericire incendiul s-a
soldat doar cu pagube materiale
care au constat în arderea
construcției din lemn a
acoperișului pe o suprafață de
aproximativ 90 de metri pătrați ;i
a materialelor combustibile aflate
în garaj, fiind degradate de

asemenea și aproximativ 100 de
bucăți de țiglă, 80 de metri pătrați
de azbociment și câteva utilaje.
Cauza producerii acestui
incendiu a fost scurtcircuitul
electric la un cablu electric defect
sau neizolat corespunzător.

Cel de-al doilea incendiu a
izbucnit în jurul orei 10<40, la
hornul unei case din localitatea
Odoreu. La adresa menționată s-
au deplasat două echipaje de
pompieri din cadrul
Detașamentului de Pompieri Satu
Mare și 3 voluntari din cadrul
S.V.S.U. Odoreu, care au
intervenit pentru lichidarea
incendiului cu două autospeciale
de stingere cu apă și spumă.
Incendiul a fost stins în limitele
găsite, în urma evenimentului
arzând depunerile de funingine
din interiorul hornului. În urma
cercetărilor efectuate la fața
locului s-a constatat că incendiul

a fost cel mai probabil cauzat de
un coș de fum necurățat.

La ora 18<34, I.S.U. “Someş”
Satu Mare a fost anunțat despre
producerea unui incendiu la un
autoturism aflat pe strada
Retezatului din municipiul Satu
Mare. La fața locului s-a deplasat
un echipaj de pompieri din cadrul
Detașamentului de Pompieri Satu
Mare, care a intervenit cu o
autospecială de stingere cu apă și
spumă. În urma evenimentului
au ars compartimentul motor și
bordul autoturismului. Cauza
probabilă a producerii acestui
incendiu a fost scutcircuitul
electric la un cablu electric defect
sau neizolat corespunzător.

Cel de-al patrulea incendiu a
izbucnit la o casă situată în
localitatea Dorolț. La fața locului
s-au deplasat 14 subofițeri din
cadrul Detașamentului de
Pompieri Satu Mare cu două

autospeciale de stingere cu apă și
spumă. La sosirea forțelor de
intervenţie flăcările se manifestau
la una dintre încăperi, unde
ardeau diferite materiale
combustibile. Pompierii militari
au reușit lichidarea rapidă a
incendiului, împiedicând
propagarea acestuia la întregul
imobil. În urma incendiului au
ars elemente de mobilier și o
fereastră și s-a degradat
zugrăveala și mobilierul din restul
încăperilor. Incendiul a izbucnit,
cel mai probabil, din cauza unei
sobe cu acumulare de căldură
nesupravegheate corespunzător.

În 1 Decembrie, incendii 
la Micula, Vetiș, Botiz, 
Negre;ti

Alte patru incendii au
izbucnit tocmai în ziua de 1
Decembrie, la sărbătorirea

Centenarului Marii Uniri. Primul
incendiu pe ziua de sâmbătă s-a
produs la un grajd de animale din
localitatea Micula, în jurul orei
03<00. La fața locului s-au deplasat
12 pompieri din cadrul
Detașamentului de Pompieri Satu
Mare, care au intervenit cu 3
autospeciale de stingere cu apă și
spumă.  Forțele de intervenție au
reușit lichidarea incendiului și
salvarea a 3 cai, însă în urma
acestui eveniment 2 cai nu au
supraviețuit din nefericire, iar
structura din lemn a acoperișului
a ars în totalitate. Incendiul s-a
produs, cel mai probabil, din
cauza fumatului în loc nepermis
sau neamenajat corespunzător.

La ora 09<30, Inspectoratul
pentru Situații de Urgență
“Someș” al județului Satu Mare a
fost alertat cu privire la izbucnirea
unui incendiu la un depozit în aer
liber de piese rezultate din
dezmembrări auto, din localitatea
Satu Mare. La fața locului s-au
deplasat mai multe echipaje de
pompieri din Detașamentului de
Pompieri Satu Mare cu patru
autospeciale de stingere cu apă și
spumă și voluntari din cadrul
S.V.S.U. Vetiș. La momentul
sosirii forțelor de intervenție,
flăcările se manifestau violent pe
o suprafață de aproximativ 50 mp.

Intervenția a fost dificilă și de
durată, mai exact circa 4 ore, din
cauza cantității mari de materiale
combustibile cuprinse de flăcări,
care au constat în aproximativ 150
metri cubi de piese auto rezultate
din dezmembrări, precum
scaune, materiale plastice
și   anvelope. Cauza probabilă a
incendiului a fost un foc deschis
în spații deschise.

La interval de câteva minute,
mai exact la ora 10<06, pompierii
sătmăreni au fost solicitați să
intervină pentru stingerea unui
incendiu la un autotren aflat pe

raza localității Botiz. La fața
locului s-a deplasat un echipaj cu
o autospecială de stingere cu apă
și spumă, care a reușit lichidarea
rapidă a incendiului. În urma
incendiului produs cel mai
probabil ca urmare a frecării
mecanice au ars ferodourile,
nefiind înregistrate victime.

Un alt incendiu s-a produs la
hornul unei case din localitatea
Negrești-Oaș, în jurul orei 14<30.
La fața locului s-au deplasat 4
subofițeri din cadrul Secției de
Pompieri Negrești-Oaș, care au
intervenit pentru lichidarea
incendiului cu o autospecială de
stingere cu apă și spumă.
Incendiul a fost stins în limitele
găsite, în urma evenimentului
arzând depunerile de funingine
din interiorul hornului. Cauza
probabilă a incendiului este un
coș de fum necurățat.

Cel de-al nouălea incendiu a
izbucnit duminică, 2 decembrie,
în jurul orei 05<50, la o anexă
gospodărească din localitatea
Livada. La fața locului s-au
deplasat trei echipaje de pompieri
din cadrul Detașamentului de
Pompieri Satu Mare cu trei
autospeciale de stingere cu apă și
spumă și 5 voluntari din cadrul
S.V.S.U. Livada. Intervenția a fost
una dificilă și de durată, din cauza
cantității mari de materiale
combustibile cuprinse de flăcări.
În urma evenimentului au ars<
elementele din lemn din structura
acoperișului, aproximativ 2 tone
de porumb, aproximativ 10 tone
de fân și alte materiale
combustibile depozitate în
interior și totodată s-au degradat
aproximativ 20 tone de cartofi, 2
tone de fân, 1 moară de cereale și
150 de plăci de azbociment.
Cauza probabilă a producerii
acestui incendiu a fost
scutcircuitul la un cablu electric
defect sau neizolat corespunzător.

Larisa M.

Cauzele incendiilor au fost fumatul, focul nesupravegheat, scurtcircuite ;i hornuri necurățate

Pompierii au intervenit la 9 incendii în zilele de Centenar
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Luni, Consiliul Superior
al Magistraturii a decis c[
exist[ indicii privind
`nc[lcarea de c[tre
procurorul general
Augustin Laz[r a codului
deontologic atunci c]nd a
vorbit de “inculpa\i de rang
`nalt”. 

Procurorul general Laz[r a
anun\at c[ a contestat hot[r]rea
Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii prin care s-a stabilit
c[ a ̀ nc[lcat codul deontologic al
judec[torilor ;i procurorilor
atunci c]nd a vorbit despre
"inculpa\i de rang `nalt" f[c]nd
referire la anumi\i membri din
comisiile speciale parlamentare. 

Luni, plenul CSM a admis
contesta\ia Inspec\iei Judiciare
fa\[ de decizia Sec\iei de
procurori care a decis c[ Augustin
Laz[r nu a `nc[lcat codul
deontologic al magistra\ilor. 

Laz[r a vorbit de 
inculpa\i de rang `nalt 
f[c]nd referire la 
parlamentari din comisii 
speciale

Anul trecut, Augustin Lazăr
a făcut o declaraţie în care a vorbit
despre ''inculpaţi de rang înalt'',
făcând referire la anumiţi membri
din comisiile speciale
parlamentare.

"În tot cursul anului 2017,
Ministerul Public şi în general
instituţiile din justiţie au format
obiectul unor atacuri concentrice,
ele s-au văzut. Am folosit expresia
«hărţuit» pentru că am găsit-o în
raportul de la Geneva, unde scrie
«Procurorii din DNA sunt
hărţuiţi prin campanii media,
prin chemarea în faţa unor
comisii speciale». Dar acolo cine

îi convoacă? Nişte inculpaţi de
rang înalt, care vor ca discuţiile
să aibă loc în alt mediu în afară
de cel judiciar. Procurorii sunt
invitaţi să dea seama într-un
mediu care nu e judiciar", a
declarat, la acea vreme,
procurorul general al României.

Atunci Inspecţia Judiciară a
propus sancţionarea lui,
susţinând că procurorul general
a încălcat Codul deontologic
atunci când a afirmat că "inculpaţi
de rang înalt" îi hărţuiesc pe
procurori în comisiile speciale
parlamentare. Pe 26 iunie, Secţia
pentru procurori a CSM a respins
solicitarea de sancţionare, însă
Inspecţia Judiciară a contestat
decizia la plenul CSM.

Astfel, ieri, plenul CSM a

admis contesta\ia ;i a stabilit c[
Augustin Laz[r a `nc[lcat codul
deontologic. 

Laz[r `;i nuan\eaz[ 
declara\ia

Procurorul general `ncearc[
s[-;i nuan\eze declara\ia. Ba mai
mult, el sus\ine c[ decizia plenului
CSM este nelegală şi o va ataca în
instanţă. "Inculpaţii de rang înalt
sunt cei care sunt de competenţa
Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
Dacă vă uitaţi în lege, exact aşa
scrie acolo. Direcţia Naţională
Anticorupţie este făcută pentru a
combate un anume gen de
criminalitate - corupţia, dar nu la
nivel scăzut, ci la nivel de mijloc
şi înalt, cel mai adesea la nivel

înalt. Prin urmare, inculpaţii
DNA sunt inculpaţi de rang înalt",
a afirmat Lazăr la sosirea la CSM.

La r]ndul lui, ministrul
Justi\iei, Tudorel Toader, a afirmat
că procurorul general nu poate
să spună că nu a avut proprietatea
sintagmei "nişte inculpaţi de rang
înalt". ~ntrebat cum vede această
declaraţie a procurorului general,
ministrul Justi\iei a spus< "O văd
într-o succesiune firească, pentru
că CNCD a decis cu privire la
altcineva - o sintagmă
asemănătoare - faptul că este o
discriminare. Acel cineva, autorul
acelei sintagme, din câte ştiu, nu
este jurist şi ai putea să spui că n-
a avut pe deplin proprietatea
termenilor. Dar în cazul nostru
procurorul general nu poate să
spună că n-a avut proprietatea
sintagmei "nişte inculpaţi de rang
înalt" şi nici nu poate să spună că
s-a referit la altcineva decât la
membrii comisiei, cum a încercat
să acrediteze astăzi".

Luni, procurorul general
Augustin Laz[r a declarat c[ a
contestat hotăr]rea urmând ca
instanţa să dea o decizie în acest
caz.

"Am contestat hotărârea
Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii din data de 3
decembrie 2018, hotărâre prin
care, la limita majorităţii, a fost
desfiinţată hotărârea Secţiei
pentru procurori nr. 376 din 26
iunie 2018, care stabilea că nu
există indicii privind încălcarea
dispoziţiilor art. 17 din Codul
deontologic al judecătorilor şi
procurorilor. Soluţia Plenului
Consiliului Superior al
Magistraturii o apreciez ca
nelegală şi urmează ca instanţa
competentă, sesizată în termenul
legal, să hotărască asupra
contestaţiei formulate", se arată
într-un mesaj al procurorului
general postat pe pagina de
Facebook a Ministerului Public. 

CSM a decis c[ procurorul general 
a `nc[lcat codul deontologic 
Augustin Lazăr este acuzat că a folosit sintagma “inculpa\i de rang `nalt”

Procurorul general Laz[r a anun\at c[ a contestat hot[r]rea Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii

      Poliţiştii din cadrul
Inspectoratului de Poliție
Județean Satu Mare caută doi
bărbați, de 43 de ani, respectiv 85
de ani, care au plecat de acasă și
nu au mai revenit. Persoanele care
pot oferi informaţii care să
conducă la găsirea lor sunt rugate
să sune la numărul unic de
urgenţă 112 ori să anunţe cea mai
apropiată unitate de poliție.   
      La data de
26 noiembrie
a.c., polițiștii
din cadrul
Serviciului de
Investigații
Criminale
Satu Mare au
fost sesizați cu
privire la
faptul că Bura
Ioan, de 85 de ani, din localitatea
Cămărzana, a dispărut de la
domiciliu la data de 23 noiembrie
a.c. şi nu a mai revenit până în
prezent.  Semnalmente< înălţime
de aproximativ 1,60 m, greutate
de aproximativ 65 kg, păr cărunt,
ochi căprui, față dreptunghiulară.
Nu se cunosc articolele de
îmbrăcăminte pe care bătrânul le
purta la momentul dispariției.
      Tot în 26 noiembrie a.c.,

polițiștii din
cadrul Servi-
ciului de
Investigații
Criminale
Satu Mare au
fost sesizați cu
privire la
faptul că
Bene Vasile
Nicolae, de 43 de ani,  din
localitatea Dindești, a plecat
voluntar la muncă în Ungaria,
localitatea Jakabszalas, iar la data
de 8 noiembrie a.c., în jurul orei
11<00, în timp ce lucra într-o
pădure la cules de crengi și
material lemnos,, a dispărut. Deși
a fost căutat de colegii de muncă
în pădurea unde se efectuau
lucrările, în ziua respectivă și în
zilele următoare, nu a fost găsit.
Semnalmente< înălţime de
aproximativ 1,70 - 1,75 m,
constituție atletică, greutate de
aproximativ 60-65 kg, păr șaten
închis, ochi căprui. La momentul
dispariţiei, bărbatul era îmbrăcat
cu pantaloni de blugi de culoare
albastră uzați, pulover de culoare
închisă (posibil maro) și tricou
de culoare neagră sub pulover și
era încălțat cu adidași de culoare
închisă.

Doi bărbați din Cămărzana
;i Dinde;ti au fost dați
dispăruți de familii

      Un bărbat în vârstă de 65 de
ani, din municipiul Satu Mare,
aflându-se sâmbătă, 1 decembrie,
la volanul unui autoturism, a fost
oprit pentru control în trafic. În
urma testării  cu aparatul
alcooltest a rezultat o
concentrație alcoolică de 0,98
mg/l alcool pur în aerul expirat,
fiind condus la spital în vederea
recoltării de probe biologice de
sânge pentru stabilirea cu
exactitate a alcoolemiei.
      Un alt bărbat în vârstă de 26
de ani,  din comuna Valea
Vinului, aflându-se duminică, 2
decembrie, la volanul unui
autoturism pe raza municipiului
Satu Mare, a fost oprit pentru
control în trafic. Fiind testat cu
aparatul alcooltest a rezultat o
concentrație alcoolică de 0,80
mg/l alcool pur în aerul expirat
și a fost condus la spital în
vederea recoltării  de probe
biologice de sânge pentru
stabilirea cu exactitate a

alcoolemiei.          
      În ambele cauze s-a întocmit
dosar penal sub aspectul
comiterii  infracțiunii de
conducere pe drumurile publice
a unui autovehicul de către o
persoană aflată sub influența
băuturilor alcoolice.

Cel de-al treilea bărbat depistat
băut la volan a fost un bărbat în
vârstă de 54 de ani, din localtatea
Cămin. În urma testării  cu
aparatul alcooltest a persoanei de
la volan a rezultat o concentrație
alcoolică de 0,70 mg/l alcool pur
în aerul expirat, totodată a fost
condusă la spital în vederea
recoltării de probe biologice de
sânge pentru stabilirea cu
exactitate a alcoolemiei.
Cercetările continuă în dosarul
penal întocmit sub aspectul
comiterii  infracțiunii de
conducere pe drumurile publice
a unui autovehicul de către o
persoană aflată sub influența
băuturilor alcoolice.

Trei ;oferi, prin;i băuți 
la volan

Consilierul județean Adrian
Cozma a avut parte de o primire
specială la Alba Iulia.

Primarul Mircea Hava a arătat
o deosebită apreciere pentru
gestul făcut de avocatul Cozma și
călăreții din Satu Mare. El a ținut
să felicite întreaga echipă, pe care
a așteptat-o chiar în Cetatea Albă.

Cei de față au aplaudat la scenă
deschisă echipa din Satu Mare,
care a parcurs distanța până la
Alba Iulia călare pe cai.  Primarul
Mircea Hava a declarat< "Cu astfel
de bărbați schimbăm toată țara.
Au dat dovadă de curaj și
patriotism. Vă mulțumim și
primiți toată aprecierea noastră". 

Delegația condusă de Adrian
Cozma s-a întors acasă luni, 3
decembrie, după 6 zile de drum.
O emisiune despre drumul spre
Centenar al călăreților sătmăreni
va fi difuzată duminică, 9
decembrie, de la orele 13<00 ;i
20<00 la Informația TV.

Peste 150.000 de oameni au

participat la evenimentul de la
Alba Iulia. Ziua Națională a fost
una de sărbătoare.

Președintele României s-a
aflat în după-amiaza de 1
Decembrie la Alba Iulia pentru a
dezveli Monumentul Marii Uniri,
unde a ținut un discurs în fața
participanților.

Călăreții sătmăreni în frunte cu Adrian Cozma au fost 
primiți cu cinste în Cetatea Alba Iulia

      Peste 300 de cetățeni au fost
sancționați contravențional în
perioada 30 noiembrie - 2
decembrie, de către polițiștii din
cadrul Inspectoratului de Poliție
Județean Satu Mare. Aceștia au
organizat și desfășurat pe raza
întregului județ acțiuni de
menținere a unui climat de ordine
și siguranță publică și de
combatere și prevenire a
accidentelor rutiere. Valoarea
celor 300 de sancțiuni
contravenționale a fost de
aproximativ 73.000 lei.
      Astfel, peste 200 de sancțiuni
contravenționale în valoare de
35.000 de lei le-au fost aplicate
conducătorilor auto care au
încălcat legislația rutieră în
vigoare, iar 24 de conducători auto
s-au ales cu dreptul de a conduce
autoturisme pe drumurile publice
suspendat. De asemenea, polițiștii
rutieri au constatat 3 infracțiuni
rutiere în flagrant. La rândul lor,

polițiștii de ordine publică au
aplicat aproximativ 140 de
sancțiuni contravenționale,
pentru încălcarea normelor de
conviețuire socială, în valoare de
peste 40.000 de lei.

A condus deși rămăsese
deja fără permis

      Un tânăr de 20 de ani, din
localitatea Negrești-Oaș, aflându-
se vineri, 30 noiembrie, la volanul
unui autoturism pe raza localității
de proveniență, a fost oprit pentru
control în trafic. În urma
verificărilor efectuate, polițiștii au
constatat faptul că tânărul de la
volan avea dreptul de a conduce
autovehicule pe drumurile
publice suspendat. În cauză s-a
întocmit dosar penal sub aspectul
comiterii infracțiunii de
conducere a unui autovehicul
având dreptul de a conduce
suspendat.

Peste 300 de sătmăreni,
amendați în 3 zile
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Mugur Isărescu,
guvernatorul Băncii
Naţionale a României
(BNR), s-a arătat, luni, la
conferin\a “Infla\ia ̀ n ultimii
10 ani”, optimist în ceea ce
priveşte evoluţia economiei
României, în condiţiile în
care a recunoscut şi câteva
dintre problemele cu care se
confruntă aceasta.

În schimb, guvernatorul a
menţionat că România are
probleme de competitivitate în
faţa Cehiei, Poloniei şi Ungariei
unde nu ar trebui< la produsele
agricole.

Infla\ia ar putea fi dat[ ̀ n 
jos, dar se deterioreaz[ 
contul curent - a explicat 
Is[rescu

Isărescu a estimat, luni, că
inflaţia din România va scădea pe
finalul acestui an, iar un rol
important îl are preţul petrolului,
în condiţiile în care România este
mai sensibilă la pieţele externe<
“Şocurile din străinătate se văd
mult mai repede în inflaţia din
ţara noastră decât din surplus. S-
a văzut prin crizele din piaţa
ţiţeiului. Pe mine m-a şocat,
probabil că şi pe dumneavoastră
şi o spun preventiv, că iar se va
spune că a umblat Guvernatorul
şi Banca Naţională, ca să atingă
ţinta< scăderea preţului la ţiţei
scade preţul la benzină. Vorbesc
cu diverse persoane, a scăzut
foarte puţin< cu numai 10 bani. A
scăzut 10 bani la benzină, dar cu
ponderea benzinei şi motorinei
în indicele preţurilor este
suficient, ca să ne ajute la inflaţie.
Se va vedea peste câteva zile”.

Inflaţia din octombrie a fost
de 4,3%, în scădere de la 5% în
septembrie. Guvernatorul Băncii
centrale a reamintit că în anii
trecuţi inflaţia a fost influenţată
puternic de preţurile la unt, iar în
alte perioade de grâu, în condiţiile
în care o pondere importantă din
indice, aproximativ 40%, este
reprezentată de preţurile la
alimente, deoarece populaţia este
săracă şi acestea îi sunt
principalele cheltuieli.

“Cel mai simplu pentru noi
ar fi să dăm inflaţia jos şi să
căutăm atingerea ţintei prin
aprecierea cursului. Au fost câteva
valuri de apreciere a cursului. Ce
facem cu competitivitatea şi cu
deficitul extern? Acest lucru se
vede mai întâi în cerere, deficitul
de cont curent. (…) Dai inflaţia
în jos, ţi se deteriorează contul
curent, indicele nu mai ai cum să
îl mai susţii, decât dacă corecţia
vine dintr-o depreciere, pentru că
surplusul de productivitate nu

apare. Ciclul politic este mai
puternic decât ciclul economic,
nu numai în România se îmbucă
cele două cicluri”, a explicat
Isărescu.

Ţinta de inflaţie a BNR este
de plus/minus 2,5%, iar pentru
finele acestui an instituţia
estimează o inflaţie de 3,5%, în
cel mai recent Raport asupra
inflaţiei.

Comisia Naţională 
de Strategie şi Prognoză 
estimeaz[ că economia 
României va creşte 
în acest an cu 4,5%

În cea mai recentă prognoză,
publicată la începutul lunii
noiembrie, Comisia Naţională de
Strategie şi Prognoză (CNSP) a
estimat că economia României va
creşte în acest an cu 4,5%, o
scădere cu 1 punct procentual faţă

de nivelul de 5,5% estimat în iulie,
până la 949,6 miliarde de lei.

În plus, PIB-ul nominal din
2020 a fost recalculat de Comisie
la 1.101 miliarde de lei, faţă de
1.095,6 miliarde de lei în iulie, iar
pentru 2021 la 1.178,6 miliarde
de lei, comparativ cu 1.173,3
miliarde de lei nivelul precedent.
De asemenea, PIB-ul nominal din
2022 este prognozat la 1.261,5
miliarde de lei, în creştere de la
1.255,9 miliarde de lei în iulie.

Anul trecut economia
României a crescut cu 7,3%, iar
în anul precedent cu 4,8%, iar
PIB-ul din trimestrul al treilea a
crescut cu 4,3%, comparativ cu
aceeaşi perioadă a anului trecut.

Pentru acest an, Fondul
Monetar Internaţional (FMI) şi
Comisia Europeană (CE) şi-au
redus, în octombrie, respectiv
noiembrie, prognozele de creştere
economică, prima instituţie la 4%,
de la 5,1% anterior, iar a doua la
3,6% de la 4,1% în iulie.

O pondere importantă ̀ n indicele infla\iei, aproximativ 40%, este reprezentată de preţurile la alimente,
deoarece populaţia este săracă

Isărescu spune c[ economia României 
nu vrea deloc să se prăbuşească
Un rol important `n evolu\ia infla\iei `l are pre\ul petrolului

* 1 euro 
- cump[rare 4,635
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* 1 dolar 
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* 100 forint 
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- v]nzare 1,445
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- v]nzare 5,250
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      Anul 2018 are şanse mari să
ocupe locul al patrulea în topul
celor mai călduroşi ani înregistraţi
vreodată pe Terra, au anunţat de
cur]nd reprezentanţii ONU, care
au lansat şi un avertisment în
legătură cu urgenţa extremă a
acestei situaţii globale, într-un
raport publicat cu câteva zile
înainte de debutul summitului
pentru climă COP24. 
      În declaraţia sa provizorie
despre starea climei mondiale,
Organizaţia Meteorologică
Mondială (OMM) afirmă că
temperatura medie de la suprafaţa
Globului, pentru primele 10 luni
ale acestui an, a fost mai mare cu
aproape 1 grade Celsius în
comparaţie cu valorile din epoca
preindustrială (1850-1900). În
consecinţă, tendinţa de încălzire

a Terrei pe termen lung "este
evidentă şi se continuă", a declarat
secretarul-general al OMM,
Petteri Taalas. În contextul în care
ultimii 22 de ani includ cei mai
calzi 20 de ani înregistraţi
vreodată, ultimii patru ani se
regăsesc în fruntea acestei liste.
      "Trebuie să insistăm iar şi iar<
suntem prima generaţie care a
înţeles foarte bine schimbările
climatice şi ultima generaţie care
poate să contreze consecinţele
lor", a subliniat Petteri Taalas.
Consecin\ele `nc[lzirii climei se
manifest[ at]t `n plan economic,
c]t ;i ̀ n alte domenii primordiale.
Concentraţiile din atmosferă ale
gazelor cu efect de seră, factor
determinant al încălzirii climei,
doboară recorduri peste
recorduri.       Ministerul Finanţelor

Publice (MFP) a împrumutat,
luni, 494 de milioane de lei de
la bănci, printr-o emisiune de
obligaţiuni, cu maturitatea la 89
de luni, la un randament mediu
de 4,67% pe an, potrivit datelor
transmise de Banca Naţională a
României (BNR).

      Valoarea nominală a
emisiunii de luni a fost de 400
de milioane de lei, iar băncile
au subscris peste 821,2 milioane
de lei. Marţi este programată o
licitaţie suplimentară prin care
statul vrea să atragă încă 60 de
milioane de lei la randamentul
stabilit luni.

      România, Cipru şi
Luxemburg au înregistrat cea
mai mare scădere a procentului
din cheltuielile gospodăriilor din
Uniunea Europeană alocat în
perioada 2007-2017 pentru
transport, arată datele publicate
luni de Oficiul european de
statistică (Eurostat).
      În perioada menţionată,
procentul cheltuielilor pentru
transport din totalul cheltuielilor
gospodăriilor a scăzut sau a
rămas stabil în majoritatea
statelor membre ale UE.
      Cel mai semnificativ declin
în cei zece ani s-a înregistrat în
România (de la 15,9% în 2007 la
11,2% în 2017, sau o scădere de
4,7 puncte procentuale), Cipru
(minus 4,2 puncte procentuale,
de la 17,2% la 13%), Luxemburg
(minus 3,8 puncte procentuale,
de la 18,2% la 14,4%) şi Bulgaria
(minus 3,1 puncte procentuale,
de la 17% la 13,9%).
      În doar cinci state membre a
crescut procentul cheltuielilor
gospodăriilor alocat în perioada
2007-2017 pentru transport<
Polonia (de la 10,8% în 2007 la
12,3% în 2017, sau o creştere de
1,5 puncte procentuale),
Slovenia (0,8 puncte
procentuale, de la 15,5% la

16,3%), Germania (0,5 puncte
procentuale, de la 14,2% la
14,7%), Slovacia (0,5 puncte
procentuale, de la 7,4% la 7,9%)
şi Irlanda (0,2 puncte
procentuale, de la 12,8% la 13%).
      În 2017, gospodăriile din
Uniunea Europeană au cheltuit
13% din totalul cheltuielilor lor
de consum pe transport.
Valoarea totală depăşeşte 1.100
miliarde euro, echivalentul a
7,1% din PIB-ul UE, sau 2.100
euro per locuitor.
      Cea mai mare parte (24,2%)
din totalul cheltuielilor
gospodăriilor din Uniunea
Europeană este alocată pentru
locuinţă. Pe locul doi sunt
transporturile (13%) şi pe trei
alimentele şi băuturile
răcoritoare (12,2%).
      Anul trecut, cel mai mare
procent al cheltuielilor
gospodăriilor din Uniunea
Europeană alocat pentru
transport s-a înregistrat în
Slovenia (16,3%), Lituania
(16%), Germania (14,7%),
Luxemburg (14,4%) şi Bulgaria
(13,9%), iar cel mai mic în
Slovacia (7,9%), Cehia (10,1%),
Belgia (11,1%), România
(11,2%), Estonia şi Spania
(ambele cu 11,6%).

      Ieri, de Ziua Internaţională
a Persoanelor cu Dizabilităţi,
celebrată la nivel mondial în
data de 3 decembrie, Ministerul
Muncii prin Agenţia Naţională
de Ocupare a Forţei de Muncă
şi Autoritatea Naţională pentru
Persoanele cu Dizabilităţi au
organizat la nivel naţional mai
multe evenimente care au în
jurul lor tema angajării în
muncă a persoanelor cu
dizabilităţi. Bursele de angajare
destinate persoanelor cu
dizabilităţi, organizate ieri, au
avut sloganul "Pot ce poţi şi tu.
Angajează-mă!". 
      Forţa de muncă a
persoanelor cu dizabilităţi este
foarte importantă pentru
România, iar numărul celor care
lucrează ar trebui să se dubleze,
a declarat, luni, Marius Budăi,
prezent la Bursa locurilor de
muncă destinate persoanelor cu
dizabilităţi.
      El a fost întrebat de jurnalişti

dacă există bani în buget ca
angajatorii să primească
subvenţii de 500 de euro pe lună
pentru fiecare persoană cu
dizabilităţi angajată< "Evident că
sunt bani. Atunci când
Guvernul propune o măsură,
facem simulări şi apoi
propunem măsura. Aşa cum am
spus şi în cazul Legii pensiilor,
s-au făcut aceste simulări
financiare şi suntem în regulă".
Pe de altă parte, el nu a ştiut să
precizeze care este impactul
bugetar. "Impactul este în
funcţie de numărul de persoane
care se angajează. 
      Dacă acum avem 45.000 de
persoane cu dizabilităţi angajate
la nivel de ţară, mi-aş dori să se
dubleze numărul", a continuat
oficialul guvernamental.
      Ministrul a arătat că vor fi
organizate cât mai multe
activităţi de genul bursa
locurilor de muncă pentru
persoane cu dizabilităţi.

Reprezentan\ii ONU 
avertizeaz[ c[ 2018 e pe cale 
s[ devin[ al patrulea cel mai 
cald an

Ministerul Finanţelor a atras 
494 mil. lei de la bănci, la un 
randament de 4,67% pe an

România, cea mai mare 
scădere din UE la cheltuielile 
gospodăriilor pentru 
transport

Num[rul persoanelor cu 
dizabilit[\i care lucreaz[ 
ar trebui s[ se dubleze

Bursa locurilor de munc[

      Num[rul locurilor de munc[
vacante puse la dispozi\ie de
Agen\ia Jude\ean[ pentru
Ocuparea For\ei de Munc[ Satu
Mare pentru s[pt[m]na `n curs,
conform listei actualizate `n
cursul zilei de ieri, este de 145<
13 sunt pentru persoane cu
studii superioare, 118 pentru cele
cu studii medii ;i 14 pentru cei
f[r[ calificare.
      Sunt oferite urm[toarele
posturi< agent de securitate 13,
agent de securitate incint[
(magazin, hotel, `ntreprindere
etc) 1,  agent de securitate
interven\ie 3, ajutor buc[tar 1,
barman 2, buc[tar 1, casier 1,
cofetar 1,  confec\ioner-asamblor
articole din textile 5, consilier /
expert / inspector / referent /
economist `n gestiunea
economic[ 1, consilier / expert /
inspector / referent / economist
`n management 1, constructor
structuri monolite 1, contabil-
;ef 1,  director societate
comercial[ 1, dispecer 1, dulgher
4,  electrician montator de
instala\ii  automatizate 2,
excavatorist pentru excavatoare
cu rotor de mare capacitate 2,
femeie de serviciu 1,  f ierar
betonist 3, finisor-reparator de
produse industriale din cauciuc,
inginer chimist 2,  inginer
construc\ii civile, industriale ;i

agricole 1, `ngrijitor de copii 2,
laborant chimist 1,  l[c[tu;
construc\ii metalice ;i navale 3,
l[c[tu; mecanic 6,  l[c[tu;
montator 5, lucr[tor comercial
13, lucr[tor gestionar 1, maistru
mecanic auto 2, manipulant
m[rfuri  2,  mecanic auto 1,
mecanic utilaj 1, medic veterinar
1, montator subansamble 1,
montator / reglor / depanator
aparataj electric 2, muncitor
necalif icat `n confec\ii  2,
muncitor necalif icat `n
metalurgie 2,  muncitor
necalif icat la demolarea
cl[dirilor, zid[rie, faian\[, gresie,
parchet 6, operator dispecer
sisteme de monitorizare ;i
aparatur[ de control 3, operator
la ma;ini-unelte semiautomate
;i  automate 2,  operator la
prelucrarea cauciucului 1,
operator ma;in[ de calculat 1,
preparator le;ie pentru
acumulatori 1, responsabil de
mediu 1, revizor contabil 1,
secretar[ 1, ;ef depozit 1, ;ef
forma\ie 3, ;ofer autocamion /
ma;in[ de mare tonaj 4, ;ofer de
autoturisme ;i camionete 1,
stivuitorist 1, sudor 4, sudor
manual cu flac[r[ de gaze 1,
tapi\er 1, tehnician `n serviciile
de trafic aerian 1, tractorist 3,
v]nz[tor 9, vopsitor industrial 4,
zidar pietrar 1. 

Num[rul locurilor de munc[ 
vacante `n jude\ a sc[zut 
la 145
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Cât o să ţină lucrările
de asfaltare efectuate
pe Podul Golescu?

       O serie de cititori ai ziarului
nostru au devenit fini observatori
a ceea ce se petrece în municipiul
Satu Mare. Aceşti sătmăreni se
consideră parte din societatea civilă
abilitată a semnala atât fapte
pozitive, cât şi derapaje ale aleşilor
locali. În această postură de
observatori ne-au sunat la redacţie
mai mulţi sătmăreni. O însumare
a celor semnalate ar fi< "Dacă am
da timpul înapoi, am constata că o
serie de reparaţii, intervenţii în
carosabil se fac mai ales iarna şi se
asfaltează, dar nu pe omăt. Nu ne
dăm seama dacă aceste lucrări se
fac în mod voit atunci când
temperaturile scad sub zero sau
municitorii nu au timp mai repede
să intervină. Avem convingerea că
o parte din asfaltările făcute la
temperaturi negative au viaţă
scurtă, dar se pare că ne-am cam
obişnuit, şi nu e bine. Ne-am referi
în cele ce urmează în mod expres
la asfaltările făcute zilele trecute pe
Podul Golescu din Satu Mare.
Intervenţiile se impuneau, numai
că ne-am întrebat dacă nu cumva
se puteau face pe vreme cu
temperaturi pozitive atât noaptea,
cât şi ziua. Răspuns nu avem.
Putem da totuşi un răspuns
favorabil. Aleşii locali cu siguranţă
au avut în gând să asigure o
circulaţie fluentă pe Podul Golescu
de Ziua Naţională şi de aceea s-au
apucat de lucru pe 27 noiembrie.
Nu putem aprecia aşa, din mers,
calitatea lucrărilor executate, dar
timpul o să confirme sau să infirme
viabilitatea intervenţiilor. Ceea ce
merită remarcat, timpul de
intervenţie a fost relativ scurt, fapt
ce a bucurat şoferii. Nu s-a gâtuit
prea multă vreme circulaţia rutieră.
Bravo drumarilor. Un mulţumim
se cuvine şi aleşilor locali, care
măcar înainte de sosirea zăpezii au
girat reparaţiile".

Cornel C.

România a înregistrat
cea mai mare creștere a 
prețurilor la electricitate

       Conform datelor Eurostat, în
prima jumătate a anului 2018
prețurile medii la energie electrică
la domiciliu în Uniunea Europeană
au fost stabile, în comparație cu
prima jumătate a anului 2017,
situându-se la 20 euro / 100 kWh.
Prețurile medii la gazul în UE au
fost, de asemenea, stabile și s-au
situat la 6 euro pe 100 kWh în
prima jumătate a anului în curs.
       Impozitele și taxele au
reprezentat mai mult de o treime,
adică 37% din facturile la energia
electrică percepute gospodăriilor
din UE în prima jumătate a anului
2018. În cazul facturilor la gaz, cota
corespunzătoare a fost de 27%. 
       "Cea mai mare scădere a
prețurilor la electricitate s-a
înregistrat în Polonia, iar cea mai
mare creștere în România. Între
prima jumătate a anului 2017 și
prima jumătate a anului 2018, cele
mai mari scăderi ale prețurilor la
electricitate ale gospodăriilor
populației, în monedele naționale,
au fost observate în Polonia (-4,3%)
și Grecia (-3,6%), urmate de
Letonia (-3,5%), Malta și Germania
(ambele -3,2%). În schimb, cea mai
mare creștere a fost înregistrată în
România (+14,1%), Estonia
(+11,7%), Țările de Jos și Croația
(ambele +9,2%)", notează Eurostat.
       Cât despre prețurile gazelor,
cea mai mare scădere a prețurilor
gazelor a fost în Estonia, iar cea
mai mare creștere în Bulgaria.
Astfel, între prima jumătate a
anului 2017 și prima jumătate a
anului 2018, cele mai mari scăderi
ale prețurilor gazelor naturale, în
monedele naționale, au fost
observate în Estonia (-4,3%),
Portugalia (-1,8%) și Luxemburg
(-1,7%). În schimb, cea mai mare
creștere a fost înregistrată în
Bulgaria (+14,9%), Lituania
(+9,3%) și Țările de Jos (+6,8%).
Prețurile medii la gazele de uz
casnic în prima jumătate a anului
2018 au fost cele mai scăzute în
România (3,2 euro pe 100 kWh),
Ungaria (3,6 euro) și Croația.
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      Ne aflăm în plin post al
Crăciunului, perioadă de
abstinenţă pentru
credincioşii care renunţă la
produsele pe bază de carne,
lapte şi ouă. Fie că aleg să
postească în toate cele 40 de
zile sau doar miercurea şi
vinerea, sătmărenii
selectează din magazine
cele mai bune alimente de
post.

      Pentru a afla mai multe
despre preferinţele sătmărenilor
am stat de vorbă cu Florica
Milea, şef magazin la unul
dintre supermarketurile
Unicarm din Satu Mare, care
ne-a spus că aprovizionarea cu
produse specifice a început încă
din primele zile ale postului.
      La mare căutate sunt
produsele pe bază de soia,
pateurile vegetale, dar şi
conservele, iar preţurile sunt
pentru fiecare buzunar. Pateuri
vegetale se găsesc la Unicarm în
trei sortimente, cu ciuperci (2,4
lei), cu ardei (2,3) sau cu ceapă
(1,25). O alternativă la pateurile
la conservă sunt cele la tub care
se găsesc la preţul de 1,9 lei. Din
categoria produselor
conservate, la Unicarm se găsesc
iahnie de fasole (2,7), ciuperci
(3,35), porumb (3), măsline
(4,9). Soia are preţuri mici care
încep de la 2 lei şi ajung la 2,6
lei.

Sătmărenii caută
legumele congelate

      Pentru prepararea ciorbelor
sau a altor mâncăruri calde,
sătmărenii caută legumele

congelate pentru care Unicarm
oferă promoţii în aceste zile. Se
găsesc atât în varianta simplă
cât şi amestecată după cum
urmează< mazăre (4,96), spanac
frunze (5,47), amestec legume
mexican (8,75), fasole galbenă
(8,59), amestec legume pentru
ciorbă (6,62), vinete coapte şi
tocate (7,95). Pentru cei care
preferă fructe şi legume
proaspete, magazinul oferă
fasole (6,39), varză albă (2,19),
ardei (7,15), roşii (5,65),
ciuperci champignon (9,25) şi
salată verde (2,40 legătura).
Fructele de sezon sunt
portocalele (5,25), clementinele
(5,25), grapefruitul (5,45),
bananele (3,79) sau kiwi-ul
(6,69). 
      Nici iubitorii produselor de

patiserie şi de dulciuri nu au fost
uitaţi. Aceştia pot cumpăra de
la Unicarm ştrudele cu vişine,
mere sau fructe de pădure (1,21
lei), bărcuţe cu ciuperci (1,59),
pizza “Datina” de post (1,6),
cozonaci cu stafide, cacao sau
rahat (3,6), saleuri în diverse
sortimente (3,10) şi prăjitură
“Sofia” (19,39 lei/kg). De
asemenea, în zilele de dezlegare
sătmărenii se pot aproviziona
cu peşte tot de la Unicarm, unde
găsesc file pangasius (13,75
lei/kg), merluciu (13,49), dar şi
alte sortimente. 

Maionez[, br]nz[,
lapte de post

      Produse mai puţin

cunoscute, dar care sunt o
alternativă ideală pentru
mâncărurile de dulce, sunt
maioneza de post (8,35), brânza
tofu (7,5), laptele de soia (5,7)
sau batoanele vegetale cu
ciuperci (3) care pot înlocui
mezelurile. 
      Peste doar câteva săptămâni,
la Unicarm vor fi aduse şi
bucatele pentru masa de
Crăciun şi Revelion. Cei mai
mulţi clienţi fac cumpărăturile
în săptămâna dinainte de
Crăciun, dar sunt şi alţii mai
prevăzători care au început încă
din weekend să cumpere carne
pe care o păstrează la congelator.
Cea mai mare trecere o are fleica
de porc din care se prepară
cârnaţii. 

Vera Pop 

Unicarm ofer[ o gamă largă de 
produse pentru postul Cr[ciunului
Cele mai căutate sunt cele pe bază de soia, pateurile vegetale şi conservele

     De 18 ani încoace,
Organizația Salvați Copiii
România pune în scenă
Festivalul  Brazi lor de
Crăciun, un eveniment
caritabil menit a aduce
copiii la școală.

     Statisticile prezentate de
specialiști arată că numai 6%
dintre copiii vulnerabili din
orașele mari au acces la servicii
gratuite de sprijin educațional
și, ceva grav, România pierde
pe drumul spre școală,  în
fiecare an, aproape 30.000 de
copii înainte de a termina
gimnaziul, copii care nu se mai
regăsesc ulterior decât în
număr infim în programe
speciale de reincluziune
educațională, scrie Salvați
Copiii pe pagina sa. 
     Cu alte cuvinte, copiii care
provin din familii aflate în
sărăcie relativă (sub 60% din
media veniturilor), odată ce
abandonează școala sunt
abandonați de întreg sistemul
social, pentru că reintegrarea
lor presupune o rețea
funcțională de servicii publice
și  programe focusate pe
benef iciar,  rețea pe care
România nu o are.

84,1% dintre copiii
români nu au acces 
la “after school”

     În ceea ce privește accesul
copiilor români cu vârsta între
6 și 12 ani la servicii de tip
after-school, indiferent de
mediul  de proveniență a l
familiei sau de venituri, 84,1%
dintre copii nu au acces. Media
UE la acest capitol este de
65,9%. 
     Statisticile Eurostat arată că
situația este cu atât  mai
dramatică cu cât copilul face
parte dintr-un mediu socio-
economic vulnerabi l  din
marile orașe< doar 6% dintre
copiii care provin din familii
vulnerabile din orașele mari au
acces gratuit  la  ser vici i
educaționale de suport, în
vreme ce în urbanul mic
procentul ajunge la 38,6%. În
ceea ce privește situația
copiilor din mediul rural,
dintre cei care provin din
familii  afectate de sărăcie
relat ivă numai 8,9%
benef iciază gratuit  de
programe de sprijin pentru
educație.

~ntre 25.000 și 35.000

de copii au abandonat, 
anual, învățământul 
primar și gimnazial

     Țara noastră continuă să
stea foarte prost la capitolul
rată de abandon școlar. Ea
rămâne constantă, iar acest
aspect  reiese din cifrele
Inst itutului  Național  de
Statistică< în perioada 2010-
2017, între 25.000 și 35.000 de
copii au abandonat, anual,
învățământul  primar și
gimnazial.
     În anul școlar 2016-2017,
26.850 de copii au părăsit
școala înainte de încheierea
ciclului  gimnazial .  Toate
acestea se întâmplă din cauza
sărăciei  ca factor de
discriminare educațională. În
plus, România a alocat pentru
educație unele dintre cele mai
mici  procente din PIB în
comparație cu statele membre
UE. Cea mai recentă cercetare
realizată de Salvați Copiii
România arată că din cauza
f inanțări i  def icitare a
învățământului, în doar opt
ani,  costuri le  ascunse ale
educației au ajuns să se dubleze
în medie de la 1.490 lei per
copil la 3.093 lei, iar decontul
îl plătesc părinții.

     Prin Festivalul Brazilor de
Crăciun organizaț ia,  cu
sprijinul companiilor și al
personalităților publice, aduce
copiii la școală. “Designeri
implicați își pun creativitatea
în joc și dau naștere unor
adevărate povești de Crăciun,
despre bucurie, căldură și cărți
citite. Pentru că toți copiii ar
trebui să aibă garantat dreptul
de a citi, brazii sunt licitați, iar
fondurile ajung direct la copiii
care au nevoie de tot sprijinul
nostru pentru a putea învăța
în școală”,  anunță Salvaț i
Copiii.

Peste 34.000 de copii
din 36 de județe au fost 
readuși la școală în 18 ani

     În cei 18 ani de festival,
Salvaț i  Copii i  România a
readus în școală 34.485 de
copii din 36 de județe, dintre
care în programe de t ip
“Grădiniță estivală” 7.556 de
copii ,  în programe de t ip
“Școală după Școală” 23.083 de
copii, iar în programul “A
Doua Șansă” 3.846 de copii,
reușind să strângă cu ajutorul
companii lor suma de
4.547.800 de euro. 

Andrei G.

BERBEC. Nu ai puterea şi nici
interesul de a continua un drum
care nu-ţi mai oferă niciun câştig
și nicio plăcere. Consideri că ai
făcut tot ce se putea pentru a duce
mai departe proiectul, dar se pare
că acum cel mai înţelept lucru este
să închei acest capitol.

TAUR. Merită să profiţi de fiecare
sfat pe care ţi-l oferă cu drag o
persoană pe care o admiri mult.
Vei afla lucruri pe care le vei folosi
cu succes în beneficiul tău
personal şi pe care cândva, peste
mulţi ani, le vei putea transmite
şi tu mai departe cuiva drag.

GEMENI. Un coleg sau un
prieten bun te poate ajuta foarte
uşor într-o acţiune pentru că el
ştie bine ce spune. A studiat
problema care te preocupă pe
tine, a trecut şi el prin ceva similar
şi a depăşit-o cu bine, deci acum
ajunge să ai încredere în ceea ce-
ţi spune.

RAC. Ţi-ai fixat atenţia spre o
anumită direcţie care te atrage,
dar se pare că cea care ţi se
potriveşte ţie s-ar putea să nu fie
aceasta. Când vrei să pornești la
drum vei primi niște semne de
avertizare că nu eşti pe drumul
cel potrivit, deci fii atent la
acestea!

LEU. Te întâlneşti cu un partener
de afaceri care îţi propune ceva
nou, ceva foarte interesant, dar de
lungă durată. La sfârşitul
expunerii sale tu ți-ai și format
deja strategia şi ţi se pare că nu e
un efort prea mare, deci te şi apuci
de treabă imediat.

FECIOARĂ. Ai ajuns într-un
punct în care contează enorm de
mult cooperarea, lucrul în echipă,
comunicarea permanentă cu
colegii. Fiecare are ceva de spus
sau un rol de jucat în acest proiect,
deci nu este momentul potrivit
pentru a face opinie separată.

BALANȚĂ. Nu pune la suflet
micile dispute care se încing astăzi
în anturajul în care te afli. Le poţi
lua în glumă, le poţi privi ca pe
simple semne de stres cu care se
confruntă cei aflaţi în preajma ta,
ca atare o atitudine jucăuşă ar
putea dezamorsa foarte uşor
atmosfera.

SCORPION. Colegii tăi sunt o
sursă foarte bună de energie
pentru tine, ei te stimulează, te
împing de la spate, dar totuşi cel
mai bine pregătit eşti tu. Tu le arăţi
calea cea mai eficientă de a-şi
canaliza energiile, altfel nu veţi
atinge niciun rezultat pozitiv.

SĂGETĂTOR. Poţi avea curajul
să spui cu sufletul împăcat că
persoanele pe care le ai în preajma
ta îţi sunt cei mai buni şi de
nădejde prieteni. Poate tocmai
astăzi vei face o nouă cunoştinţă
cu care comunicarea merge
perfect şi simpatia este reciprocă
din prima clipă.

CAPRICORN. Din schimbul de
idei şi de opinii pe care îl ai astăzi
cu prietenii se poate naşte o
strategie care vă duce spre
împlinirea unui vis. Discută cu cei
care au aceleaşi opţiuni ca tine, să
vedeţi cum puteţi coopera. Dacă
v-aţi putea uni forţele ar fi ideal.

VĂRSĂTOR. Ceva parcă îți
șoptește că nu ai nimic de câştigat
dintr-o activitate colectivă despre
care cei din jur vorbesc întruna,
cu mult entuziasm. Dacă tu
consideri că să faci doar act de
prezenţă te satisface poţi participa
şi tu, dar altceva nu îţi va oferi.  

PEȘTI. Îţi faci planuri de
sărbători, dar se pare că deja este
destul de târziu. Ori locul în care
ai vrut să mergi e deja ocupat, ori
cei cu care te-ai pregătit să
sărbătoreşti şi-au făcut alt
program, deci singura soluţie e să
cauţi ceva bun din ce a mai rămas.

HOROSCOP

Florica Milea, şef magazin la unul dintre supermarketurile Unicarm din Satu Mare, ne-a spus că
aprovizionarea cu produse specifice a început încă din primele zile ale postului

România pierde pe drumul spre școală, în fiecare an,
aproape 30.000 de copii înainte de a termina gimnaziul
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Darius Vâlcov,
consilierul pe probleme
economice al premierului
Viorica Dăncilă, a anunţat,
duminică seară, câţi
kilometri de autostradă şi
câţi de cale ferată vor fi
finalizaţi în acest an.

“Când ne uităm din afară pare
că nu s-a schimbat nimic, dar, când
intrăm în birourile miniştrilor, n-
ar trebui să intrăm, şi acesta este
motivul pentru care au fost
schimbaţi de fiecare dată< au uitat
să comunice. Sunt atâtea lucruri
făcute, încât au uitat să comunice”,
a afirmat Darius Vâlcov, duminică
seara, într-o emisiune.

Imediat, acesta a continuat cu
un exemplu direct< numărul de
kilometri de cale ferată.

Darius Vâlcov a declarat că,
până în prezent, în acest an, au fost
finalizaţi 43 de kilometri de cale
ferată, iar până la finalul anului vor
fi gata, în total, 187 de kilometri
de cale ferată, în condiţiile în care,
în ultimii 28 de ani, au fost realizaţi
400 de kilometri de cale ferată. În
plus, a subliniat că în următoarele
15 zile vor fi gata 144 de kilometri
de cale ferată.

Acei 63-64 de kilometri 
de autostradă construiţi 
de Bechtel au costat
6,4 miliarde de lei

Consilierul pe probleme
economice al premierului Dăncilă
a mai spus că, anul acesta, au fost
daţi în folosinţă 53 de kilometri de
autostradă, iar până pe 15
decembrie vor fi, în total, daţi în

folosinţă 73 de kilometri de
autostradă.

Acesta a menţionat că, în
ianuarie, cifra va ajunge la 113
kilometri de autostradă, deoarece
vor fi finalizaţi 40 de kilometri de
autostradă, iar directorul CNAIR
poate fi demis, dacă, până la 31
decembrie, nu vor fi gata cei 101
kilometri de autostradă promişi.

“Este un angajament în mapa
doamnei prim-ministru din
partea actualului director al
CNAIR de 101 kilometri, până la
sfârşitul anului. Bineînţeles că, pe
31 decembrie, doamna prim-
ministru va trebui să ia o decizie,
într-o parte sau în alta”, a detaliat

Vâlcov.
Întrebat, consilierul

premierului a menţionat că printre
cauzele pentru care nu pot fi gata
150 de kilometri de autostradă în
fiecare an, în România, sunt
“interes, prostie, rea voinţă,
interese care ne scapă de sub
control”. “Sunt foarte multe ţări
care nu s-ar bucura ca România
să nu fie plină de autostrăzi, astăzi.
Ne-ar fi mai uşor să vină marfa
din China sau din Golf şi să
meargă pe autostrăzi sau căi ferate
spre Centrul Europei decât să facă
un ocol şi să meargă pe la alte
porturi, mai îndepărtate. Prostia
este a celor care au condus aceste

companii de-a lungul timpului.
Unii dintre ei s-au dovedit ori
proşti, ori rău voitori, pentru că
claim-urile, acele lucrări pe care le
plătim, dar nu sunt făcute, se ridică
la miliarde de euro”, a detaliat
Vâlcov.

Consilierul premierului a
reamintit că acei 63-64 de
kilometri de autostradă construiţi
de Bechtel au costat 6,4 miliarde
de lei, din cauza claim-urilor,
respectiv a despăgubirilor
solicitate din diverse cauze.

“Se pare că o parte din ele s-au
întrerupt. Să vedem dacă s-au
întrerupt definitiv”, a mai spus
Vâlcov.

Consilierul pe probleme economice al premierului Dăncilă, Darius V]lcov, a declarat c[ sunt foarte
multe ţări care nu s-ar bucura ca România să nu fie plină de autostrăzi astăzi. Ne-ar fi mai uşor să vină
marfa din China sau din Golf şi să meargă pe autostrăzi sau căi ferate spre Centrul Europei

China a fost de acord să reducă
şi să elimine taxele vamale pentru
vehiculele importate din Statele
Unite, a transmis preşedintele
american Donald Trump, dar
Beijingul nu a confirmat până în
acest moment anunţul făcut pe
Twitter de liderul de la
Washington, relatează BBC News.

"China a fost de acord să
reducă şi să elimine taxele pentru
maşinile venite în China din SUA.
În prezent, taxele erau de 40%", a
afirmat preşedintele american,
într-un mesaj postat duminică
seară pe Twitter.

Producătorii auto americani au
fost serios afectaţi de decizia

Beijingului de a spori taxele vamale
pentru vehiculele importate din
SUA, măsură luată în luna iulie, în
replică la taxele vamale
suplimentare de sute de miliarde
de dolari impuse de Washington
importurilor din China.

Aceasta a fost prima
întrevedere a lui Donald Trump cu
Xi Jinping în ultimul an.

Donald Trump a impus taxe
vamale de sute de miliarde de
dolari pentru importurile din
China, denunţând practicile
comerciale ilegale ale
Administraţiei de la Beijing. China
a ripostat cu măsuri comerciale
simetrice.

Trump susţine că Beijingul va 
reduce taxele vamale pentru 
vehiculele fabricate în SUA

~n decembrie vor fi finalizaţi 73 km 
de autostradă şi 187 km de cale ferată
Până în prezent, în acest an, au fost finalizaţi 43 de kilometri de cale ferată

       Legislaţia Uniunii Europene
impune ca termen de plată a
avansului aferent anului curent 30
noiembrie, după care pot începe şi
plăţile regulare. Iată că s-a încheiat
termenul de autorizare a avansului.
Teoretic poate începe o nouă etapă
de plată de către Agenţiile de Plăţi
şi Intervenţie în Agricultură -
APIA. 
       "Din 16 octombrie până pe 27
octombrie am plătit fermierilor
peste un miliard de euro, care au
intrat în conturile acestora, şi ne-
am propus ca până la finele anului
să dăm peste 1,6 miliarde euro”, a
declarat directorul general al APIA,
Adrian Pintea, la o dezbatere
organizată la Chişinău, în cadrul
Moldova Business Week. Pintea a
precizat că plafonul pus la
dispoziţie pentru fermierii români
în 2018 este de 1,912 miliarde euro.
       Potrivit APIA, Adrian Pintea
a participat la eveniment la
invitaţia ministrului Agriculturii,
Dezvoltării Regionale şi Mediului
din Republica Moldova, Nicolae
Ciubuc, în calitate de Guest
speaker în cadrul Panelului de
discuţii AGRIFOOD, unde a vorbit
despre impactul major pe care
implementarea formelor de sprijin
finanţate din fonduri europene l-a
avut asupra dezvoltării sectorului
agricol din România în cei peste
10 ani de la aderarea României la
Uniunea Europeană.
       În cei zece ani de la aderarea
României la Uniunea Europeană,
APIA a derulat fonduri europene
şi naţionale destinate susţinerii

agriculturii româneşti şi
fermierilor români de peste 23
miliarde euro. Rata medie anuală
de absorbţie a fondurilor europene
este de peste 96%. “În medie, la
APIA se depun 900.000 de cereri
în fiecare an, pentru o suprafaţă de
peste 9,5 milioane hectare. Aceste
cereri sunt prelucrate de către
colegii de la APIA. Şi fondurile sunt
mari, şi numărul de personal este
pe măsură. În prezent APIA are un
personal de 4.800 de angajaţi”, a
afirmat Pintea.

Fermierii români
beneficiază de peste 100
de scheme de plată

       Acesta a subliniat că în 2007
APIA derula mai puţin de 10 forme
de sprijin destinate fermierilor
români, însă odată cu
implementarea noii Politici
Agricole Comune, după anul 2015
până în prezent, fermierii români
beneficiază de peste 100 de scheme
de plată şi forme de sprijin.
       Potrivit unui comunicat
transmis de APIA, pentru cei
727.257 fermieri eligibili la plată
s-a autorizat şi plătit suma totală
de 1.062.267.990 euro, astfel<
801.389.696 euro din Fondul
European de Garantare Agricolă
(FEGA)> 217.609.842 euro din
Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală (FEADR)>
43.268.452 euro cofinanţare de la
bugetul naţional.

C.A.

În 10 ani, fermierii români 
au primit subvenții de 
23 miliarde euro prin APIA

“Salariul minim pe economie
va mai avea astăzi o discuţie şi pe
parcursul vizitei la Bruxelles şi va
fi dezbătut şi aprobat vineri în
şedinţa de Guvern, şi atunci vom
avea forma finală. Ce pot eu să
anticipez, cred că va intra în
vigoare de la 1 ianuarie”, a declarat
ministrul Muncii, Marius Budăi.

Salariul minim brut ar urma
să crească de la 1.900 de lei pe
lună, cât este de la începutul
acestui an, la 2.080 de lei pe lună,

pentru toţi angajaţii, cu excepţia
persoanelor cu studii superioare
şi cu minimum 15 ani vechime,
pentru care este stabilit nivelul de
2.350 de lei pe lună.

Pe 24 octombrie, premierul
Viorica Dăncilă a anunţat că este
posibil ca salariul minim să fie
majorat de la 1 decembrie. “Am
discutat cu sindicatele. Vom
vedea dacă e oportun de la 1
decembrie sau 1 ianuarie”, a
precizat şeful Executivului.

Creşterea salariului minim va 
intra în vigoare din 1 ianuarie 

Printre modelele în cauză se
află Nissan Juke, Renault Captur
şi Renault Kadjar în Franţa, un
model Suzuki în Olanda şi Fiat
500x în Italia. Producătorii auto
nu au comentat informaţia.

Ministerul Transporturilor
din Germania a anunţat luna
trecută că a decis rechemarea a
100.000 de autovehicule Opel în
cadrul unei investigaţii privind
emisiile poluante.

O serie de ţări au rechemat
mai multe automobile diesel, 
din cauza emisiilor

Persoanele fizice care au
achiziţionat mai mult de două
maşini pe an şi care apoi devin
intermediari vor fi verificate de
inspectorii DGAF, se arată în cel
mai recent comunicat al ANAF.

Direcţia Generală
Antifraudă Fiscală (DGAF) din
cadrul ANAF a anunţat, în cel
mai recent comunicat, că
continuă operaţiunea Xenon de
verificare a achiziţiilor
intracomunitare de autovehicule
second-hand şi le va reţine
pentru verificări pe cele
cumpărate de intermediari, pe
persoană fizică, dacă se constată
că aceştia au cumpărat mai mult
de două autoturisme pe an.

Sunt controlate

transporturile de autovehicule la
mâna a doua, efectuate atât pe
căile rutiere, cât şi pe calea ferată,
iar inspectorii antifraudă fiscală
vor verifica la descărcare toate
documentele de provenienţă. 

De la începutul anului au fost
identificate 38 de firme
româneşti care au realizat
achiziţii intracomunitare de
autoturisme second-hand în
valoare de aproximativ 180
milioane lei şi s-au sustras de la
plata obligaţiilor fiscale, cauzând
bugetului de stat prejudicii totale
calculate la peste 20 de milioane
lei. Firmele utilizau facturi fără
TVA sau care conţin ilegal TVA
pe marja de profit, mai scrie în
comunicat.

To\i românii vor fi
verifica\i de ANAF

Compania petrolieră de stat
Qatar Petroleum a făcut anunţul
într-o serie de mesaje postate pe
Twitter.

"Decizia de retragere reflectă
dorinţa Qatarului de a-şi concentra
eforturile pe planurile de
dezvoltare şi creştere a producţiei
sale de gaze naturale", a declarat
Saad Sherida Al-Kaabi, ministrul
de stat al afacerilor energetice, într-
unul dintre mesaje.

Membrii OPEC furnizează
împreună circa 44% din ţiţeiul
mondial. Organizaţia urmăreşte să
monitorizeze piaţa şi să decidă
creşterea sau scăderea producţiei
de ţiţei pentru a menţine preţurile
şi aprovizionarea stabile.

Qatar a devenit membru
OPEC din 1961. 

Statul arab a anunţat că
organizaţia era la curent cu decizia
sa de retragere.

Qatar va părăsi
Organizaţia Statelor 
Exportatoare de Petrol

Bilanţul primului an de
imple men tare a ordonanţei care
pre ve de transferul contribuţiilor
de la angajator la angajat (OUG
79/2017) ilustrează o situaţie
anormală pe piaţa muncii, în
contextul în care unele companii
nu ştiu dacă să majoreze sau nu
salariile brute ale angajaţilor în
2019.

“Situaţia actuală a acestei
OUG 79/2017 este oarecum
neobişnuită. Legea de aprobare
a ordonanţei a fost adoptată
destul de rapid de Senat,
respectiv pe 4 decembrie 2017.
Pe 7 decembrie 2017 a intrat în
procesul legislativ la Camera
Deputaţilor, cameră decizională.
Avizele de la 6 din cele 7 comisii
care trebuia să se pronunţe au
venit rapid, de asemenea, unul
fiind chiar negativ. Însă avizul
Comisiei juridice lipseşte cu
desăvârşire, după cum lip seş te
şi raportul Comisiei pentru
buget-finanţe şi bănci, al cărui
termen de întocmire şi depunere
era 14.12.2017”, a explicat
Ramona Jurubiţă, country
managing partner al firmei de
audit şi consultanţă KPMG
România. Ea a mai spus că, în
mod evident, firmele nu au nicio

garanţie că prevederile acestei
ordonanţe de urgenţă nu vor fi
schimbate prin legea de
aprobare sau declarate
neconstituţionale de către
Curtea Constituţională. Prin
urmare, multe com panii sunt
reticente în legătură cu
majorarea salariului brut cu
circa 20%, aşa cum ar trebui
după acest transfer de
contribuţii pentru menţinerea
salariilor nete la acelaşi nivel.

“Aş face apel către
autorităţile statului în vederea
clarificării prevederilor acestei
ordo nan ţe prin demararea
procedurilor de apro ba re prin
lege a ordonanţei. Prelungirea
acesteia nu face decât să adauge
şi mai multă neîncre de re în
relaţia dintre autorităţi şi mediul
de afaceri”, spune ea.

Liderul KPMG a adăugat că,
într-un anume sens, situaţia iese
serios din tipare, având în
vedere că în anul 2017 au fost
depuse la Camera De pu taţilor
37 de proiecte de legi de
aprobare a unor ordonanţe de
urgenţă care au fost emise în
2017 (deci situaţia acestei OUG
79/2017), iar din tre acestea 31
au devenit deja legi.

Firmele intră în 2019
fără ca transferul 
contribuţiilor să fie lege



      UEFA a anunțat că asistența video în arbitraj (VAR) se va utiliza din
optimile actualei ediții a Ligii Campionilor la fotbal, în februarie 2019.
Totodată, va fi folosită și pentru finala Europa League. Organismul de
conducere al fotbalului european anunţase inițial că doreşte să utilizeze
VAR pentru următoarea ediţie a Ligii Campionilor, 2019-2020. Dar iată că
sistemul se poate implementa mai rapid. Sistemul VAR este deja folosit în
campionatele din Franţa, Spania, Germania şi Italia, iar în Premier League
ar putea fi implementat din sezonul următor.

      La câteva ore de la tragerea la sorți s-a dat publicității și programul
României în Grupa F a preliminariilor pentru Euro 2020 la fotbal.
      Iată care sunt cele 10 meciuri ale tricolorilor< Suedia - România (23
martie), România - Feroe (26 martie), Norvegia - România (7 iunie),
Malta - România (10 iunie), România - Spania (5 septembrie), România
- Malta (8 septembrie), Feroe - România (12 octombrie), România -
Norvegia (15 octombrie), România - Suedia (15 noiembrie), Spania -
România (18 noiembrie).

Programul României în preliminarii VAR în Champions League din optimi

8 Informa\ia zilei Mar\i 4 decembrie 2018

Handbalistele Rom]niei au c];tigat meciul
cu GermaniaSPORT

      Naționala României de handbal feminin a
obținut luni o victorie importantă. A învins
Germania cu 29-24 (14-11) și s-a calificat deja în
faza grupelor principale ale Europeanului din
Franța. 

      Naționala noastră a ales echipamentul galben pentru
acest al doilea meci de la Brest. De un start lansat am
avut parte în dreptul tricolorelor, Geiger (2) și Buceschi
și-au dus rapid echipa la 3-0. Germania a surprins apoi
pe contraatac și a înscris primul gol după aproximativ
patru minute scurse din joc. România s-a distanțat la 7-
3 (min. 10), 11-7 (min. 21), după care nemțoaicele au
profitat de o perioadă mai slabă a noastră cu mingi irosite
aiurea în atac și spații prea mari în apărare. Cu doar cinci
minute rămase din prima repriză, Germania a marcat
două goluri consecutive și s-a apropiat la două goluri,
scor 10-12. În minutul 27 am avut parte de un moment
istoric. Neagu a devenit cea mai bună marcatoare din
istoria Campionatului European de handbal, după al
cincilea gol înscris în meci. Românca a depășit-o pe
unguroaica Agnes Farkas, care și-a încheiat cariera cu
205 goluri marcate la Campionatul European. Neagu a
stabilit și scorul primei reprize, 14-11. 
      România s-a descurcat excelent în repriza secundă și
s-a distanțat încet de Germania. După zece minute avea
21-15, iar cea mai mare diferență de scor s-a înregistrat
în minutul 49, la 25-16. Elevele lui Ambros Martin au

avut minute de joc sclipitor, pe lista marcatoarelor
trecându-și numele și portarul Denisa Dedu, desemnată
la final MVP-ul partidei. Nemțoaicele n-au avut putere
să se apropie periculos, iar România s-a impus cu 29-24
(14-11).
      Au marcat<
Germania< Behnke - 9, Berger - 2, Bolk - 3, Geschke - 2,
Grossmann, Muller, Schmelzer, Smits, Stolle - 2, Weigel
- 2. Antrenor< H. Groener.
România< Buceschi - 11, Neagu - 5, Geiger - 4, Pintea -
4, Udriștioiu - 2, Dedu, Florica, Laslo. Antrenor< Martin
Ambros. 
      Celălalt meci al grupei, Cehia - Norvegia, s-a jucat

după încheierea ediției. 
CLASAMENT Grupa D

1.România 2 2 0 0 60-52 4
2.Germania 2 1 0 1 57-61 2
3.Novergia 1 0 0 1 32-33 0
4.Cehia 1 0 0 1 28-31 0
Etapa 3 (5 decembrie)< Norvegia - România (ora 22<00),
Germania - Cehia (ora 19<00).
      Amintim că sunt patru grupe la Europeanul de
handbal și că primele trei clasate se califică în cele două
grupe principale a câte 6 echipe. De acolo primele două
echipe vor juca semifinalele competiției. 

Ionuț B.

      Un grup de luptători de la CS Satu Mare - Cetate
Ardud s-a aflat sâmbătă la un turneu interenațional
puternic organizat la Timișoara. Antrenorii clubului

sătmărean au decis să ducă sportivi cu mai puțină
experiență. Dar chiar și așa cei opt luptători au avut
evoluții onorabile. 
      Singurul medaliat cu aur a fost Werner Czumbil,
la categoria 100 kilograme. Pe locul 2 s-au clasat
Daniel Nistor (35 kg) și Daniel Varga (80 kg), iar pe
ultima treaptă a podiumului au urcat Marian
Pătrulescu (38 kg), Cosmin Lăpuște (42 kg), Andrei
Baltoș (51 kg), Alex Ola (55 kg), Manuel Oros (71
kg). Băieții antrenați de Tudor Barbul și Claudiu
Blaga au fost însoțiți de fostul luptător Călin Salai. 
      În altă ordine de idei, cadeții aflați la centrul
olimpic de la Ardud și Mădăras au plecat pentru
două săptămâni într-un cantonament la Predeal. Iar
acasă se pregătește o nouă ediție a Cupei Cetate
Ardud, programată pentru ziua de 8 decembrie. 

Ionuț B.

Opt luptători pe saltele la
Timișoara

CSM Satu Mare 
va juca cu Târgoviște
în Cupă

       Dincolo de Liga Națională
de baschet feminin mai există
și Cupa României, o competiție

mai puțin stabilă și care-și
schimbă sistemul de desfășurare
de câte ori are ocazia. De fapt
așa se întâmplă și cu primul
campionat al țării, o bună parte
a suporterilor neștiind cu
exactitate regulile (ele se tot
modifică), sistemul de
desfășurare și alte aspecte care
încarcă baschetul de la an la an. 
       Trecând la subiect, în prima
zi a săptămânii s-a tras la sorți
pentru stabilirea perechilor din
turul doi al Cupei României.
CSM Satu Mare va juca în
această fază cu CSM Târgoviște. 
       Dar iată duelurile din
sferturile Cupei României la
feminin<
• CSM Târgoviște - CSM Satu
Mare
• Phoenix Constanța - CSM
Alexandria 
• Sepsi - ICIM Arad
• KSE Tg. Secuiesc - Olimpia
Brașov
       Turul doi se joacă în dublă
manșă, cu meciurile programate
pentru 27 februarie și 6 martie.
Câștigătoarele merg la turneul
final din zilele de 30 și 31 martie. 

B.I.

Începe etapa a 18-a 
din Liga 1

       Începutul lunii decembrie
are în program o etapă
intermediară în Liga 1 de fotbal.
Programul din această perioadă
este unul aglomerat, nu
interesează pe nimeni calitatea
jocurilor, terenurile înghețate,
sănătatea actorilor principali ori
numărul mic de suporteri.
Fenomenul fotbalistic dispare
anual din România în lunile
noiembrie și decembrie. Adică
etapele continuă, însă ce se vede
la televizor nu se poate numi
fotbal. Supărător este că nu se
face nimic în această privință,
iar sezonul “de toamnă” se va
încheia din nou aproape de
Crăciun.
       În fine, marți începe etapa
a 18-a din Liga 1. Programul
complet<
Marți, 4 decembrie
• Voluntari - Hermannstadt
(17<30)
• Dinamo - CFR Cluj (20<00)
Miercuri, 5 decembrie
• Gaz Metan - Viitorul (17<30)
• Sepsi - FCSB (20<00)
Joi, 6 decembrie
• Călărași - Astra (14<00)
• Botoșani - Poli Iași (17<00)
• Chiajna - CSU Craiova (20<00)

I.J.

      Sala de scrimă “Alexandru
Csipler” din Satu Mare a găzduit timp
de trei zile cea de-a 41-a ediție a Cupei
1 Decembrie la floretă masculin și
feminin. La actuala ediție au sosit 366
de sportivi, înregistrându-se un
număr record. 
      La cele trei categorii de vârstă, 9-
10, 11-12, 13-14 ani au tras floretiști
din România, Republica Moldova,
Ucraina, Ungaria, Slovacia și Israel.
Iar oaspeții sosiți din alte țări, mai
exact din Israel și Ucraina, s-au
descurcat cel mai bine, dominând

turneele de vineri, sâmbătă și
duminică. În schimb, echipa
sătmăreană s-a descurcat excelent la
capitolul organizare. Nu este ușor să
te ocupi de peste 400 de persoane,
aici incluzând și antrenorii. CS Satu
Mare a avut în jur de 30 de floretiști,
iar cea mai bună clasare a avut-o
Răzvan Nojea, locul 7 la 13-14 ani
masculin. Ceilalți au acumulat
experiență, au întâlnit o diversitate
de viitori posibili adversari. Cei mai
mulți floretiști au compus categoria
de 11-12 ani, 91 de participanți, iar la

feminin media era de 60 de
participante. Din echipa de
organizare au făcut parte antrenorii
sătmăreni Dan Șuta, Arnold Izsaki,
Eva Lengyel și Attila File. 
      Cupa 1 Decembrie a fost
organizată de Direcția Județeană
pentru Sport și Tineret Satu Mare, în
colaborare cu CS Satu Mare și
Asociația Fencing Satu Mare. 
      În tradiționalul concurs partea de
spadă se va desfășura în perioada 14-
16 decembrie.

Jean I. 

România a învins 
Germania la 
handbal feminin
Este calificată deja în faza 
grupelor principale de la Euro

Record de participare la Cupa 1 Decembrie
366 de floretiști la ediția a 41-a

      La sala de sport a Colegiului
Național “Ioan Slavici” s-a desfășurat
în 29 noiembrie un turneu de volei
feminin organizat pentru a cinsti prin
sport Centenarul Marii Uniri. La start
s-au prezentat patru echipe de la
patru instituții de învățământ din Satu
Mare. S-a jucat după sistemul fiecare

cu fiecare, iar la final pe primul loc s-
a situat Colegiul Național “Ioan
Slavici” cu trei victorii. Pe poziția
secundă s-a aflat Colegiul Național
“Mihai Eminescu”, echipă urmată de
Colegiul Național “Kolcsey Ferenc”
și Liceul Teologic romano-catolic
“Ham Janos”.

      Turneul a fost organizat de
Direcția Județeană pentru Sport și
Tineret Satu Mare, Asociația
Județeană Sportul Pentru Toți Satu
Mare și Asociația Județeană de Volei
Satu Mare.  
      Informațiile ne-au fost oferite de
antrenorul Ovidiu Groza.

“Ioan Slavici” a câștigat turneul de volei
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       Ziua Naţională a
României a reprezentat
prilej de sărbătoare pentru
toţi preşcolarii de la
grădiniţele din municipiul
Satu Mare.

       Îmbrăcaţi în costume
naţionale, copilaşii de la Grădiniţa
cu Program Prelungit (GPP) Nr. 9,
GPP 14 Mai, GPP Nr. 5 şi GPP Nr.
6 au sărbătorit atât săptămâna
trecută, cât şi săptămâna aceasta,
100 de ani de România. 

Grădiniţa cu Program
Prelungit Nr. 9

       La GPP Nr. 9 acţiunea s-a
desfăşurat zilele trecute şi a debutat
în faţa grădiniţei, unde prichindeii
au intonat Imnul Naţional şi au
depus o jerbă de flori la bustul lui
Mihai Viteazul.  În continuare
preşcolarii au prezentat un
program cu muzică, dans şi poezie.
Emoţiile au fost mari, dar copilaşii
au trecut peste ele şi s-au dovedit a
fi foarte bine pregătiţi pentru
spectacol. Programul deosebit a
fost răsplătit cu aplauze şi felicitări
din partea spectatorilor. 
       Gabriela Supuran, director la
GPP Nr. 9, ne-a vorbit despre
scopul acestor acţiuni pentru cei
mici< “Prin acest eveniment ne
dorim să transmitem generaţiilor
actuale ideea de a preţui, de a
respecta ţara şi strămoşii, dar şi să
îi încurajăm spunându-le că şi ei
pot contribui la dezvoltarea ţării

aşa cum au făcut-o şi înaintaşii
acum 100 de ani”. 

Grădiniţa cu Program
Prelungit 14 Mai

       La GPP 14 Mai preşcolarii
coordonaţi de doamnele
educatoare au desfăşurat activităţi
dedicate Zilei Naţionale pe tot
parcursul săptămânii trecute.
Copiii au confecţionat steguleţe şi
brăţări tricolore, dar şi magneţi
pentru frigider care să le
amintească de Centenarul Marii
Uniri. De asemenea aceştia au

ascultat lecturi şi povestiri istorice
în cadrul proiectului "Uniţi în
poveste!", iniţiat de Leontina Ghiț,
inspector școlar pentru educație
timpurie din cadrul
Inspectoratului Şcolar Judeţean
Satu Mare.
       Activităţile au culminat cu un
scurt program artistic intitulat "La
mulţi ani, iubită ţară!". Spectacolul
a constat în recitarea unor poezii
şi interpretarea unor cântece
patriotice. Cei din grupele  mici au
fost spectatori, iar la final au încins
o horă în curtea grădiniţei
împreună cu părinţii. La sfârşitul

festivităţii fiecare grupă a lansat în
văzduh baloane tricolore cu heliu. 
Conform celor spuse de Anuca
Cupşa, directoare la GPP 14 Mai,
prin toate acţiunile desfăşurate
educatoarele au încercat să
sădească în sufletele celor mici
dragostea de neam şi ţară, precum
şi sentimentul de unire şi toleranţă. 

Grădiniţa cu Program
Prelungit Nr. 5

       Copiii de la GPP Nr. 5 au
sărbătorit 1 Decembrie alături de
cadrele didactice şi de părinţi.

Aceştia au pregătit cu drag un
spectacol în cadrul căruia au
recitat, au cântat şi au dansat. La
eveniment au participat şi foşti
preşcolari ai grădiniţei care au
prezentat câteva momente
muzicale.

Grădiniţa cu Program
Prelungit Nr. 6

       Ziua de 1 Decembrie nu a
însemnat sfârşitul activităţilor
dedicate Anului Centenar, iar
copiii de la GPP Nr. 6 şi de la
structurile acesteia, respectiv GPP
Nr.2 şi GPP “Castelul Fermecat”,
au sărbătorit ieri, 3 decembrie, Ziua
Naţională printr-o activitate
inedită.
       Aceştia au celebrat
evenimentul prin însămânţarea a
615 carpeni în vederea obţinerii a
cel puţin 100 de puieţi. În perioada
Lunii Pădurii (15 martie - 15 aprilie
2019), puieţii vor fi plantaţi pe
traseul labirintului din cadrul
Centrului de Recreere “Kentaur”
din Atea. “Prin aceste activităţi
urmărim dezvoltarea simţului
estetic al copiilor, realizarea unei
educaţii durabile în c eea ce priveşte
aceste acţiuni şi asumarea unor
sarcini şi responsabilităţi. După
însămânţare, copiii vor trebui să
aibă grijă de plante şi vor învăţa
cum trebuie să le ocrotească. Dacă
ne iubim ţara şi poporul, înseamnă
că iubim şi natura care ne
înconjoară”, ne-a spus Eleonora
Nuszer, directoare la GPP Nr. 6. 

Vera Pop

Emo\ii, muzic[, dans ;i poezie de Ziua 
Na\ional[ la toate gr[dini\ele din jude\
Îmbrăcaţi în costume naţionale, copilaşii au sărbătorit atât săptămâna trecută, cât şi săptămâna aceasta

Prichindeii de la GPP Nr. 2 au celebrat evenimentul prin însămânţarea a 615 carpeni în vederea
obţinerii a cel puţin 100 de puieţi

Un grup de 47 de elevi și trei
profesori ai Colegiului
Economic “Gheorghe Dragoș”
Satu Mare au fost la Alba Iulia
pe 1 Decembrie.

”A fost o excursie mai lungă
- ne scrie profesorul Laviniu
Rusu - în care am pornit de joi
și am vizitat Târgul de Crăciun
din Sibiu. Vineri am vizitat
cetatea Făgăraș, respectiv
Castelul Bran. Abia sâmbătă am
sosit la Alba Iulia, după ce inițial
am poposit și la Castelul din
Hunedoara”. 
      Ajunși la Alba Iulia, elevii și
profesorii au vizitat cetatea și au
asistat la parada militară, seara
au avut o “petrecere de 100 de
ani de România”, iar în seara
aceleiași zile au ajuns acasă.
      Profesorii care au organizat
excursia sunt Laviniu Rusu,
Mircea Torok și Ileș Lucian.

V.N. Deleanu

Elevi și profesori
ai Colegiului
Economic au fost
la Alba Iulia

SC Coexpres SRL

Angajeaz[<

* Mecanic auto 
cu experien\[>

* Preg[titor-vopsitor>
* Electrician auto>
* Sp[l[tor auto.

Salariu atractiv!
Str. A. Vlaicu, nr. 76/A.

Tel.< 0261-706.876



Case

V]nd cas[. (
0751.913.913 (iZ208803)

l V]nd cas[ Boghi;. (
0751.757.854 (iZ956653)
l Cas[ `n p[ule;ti. (
0752.583.073 (iZ536585)

V]nd cas[ zona 14 mai,
pre\ avantajos. (
0036.707.013.370
(iZ312456)

l modern[, zona Clo;ca,
www.imo-vest.ro, (
0743.284.965 (iZ117444)
l V]nd cas[ cu gr[din[,
14 ari, pe Careiului. (
0770.465.849 (iZ413615)
l V]nd cas[ `n m[d[ras,
str. principal[, nr. 33. (
0758.969.715 (iZ150866)
l V]nd cas[ slavici. (
0731.387.794 (iZ961914)

V]nd cas[ nou[, 160 mp,
semifinisat[, zona Bariu\iu
sau schimb cu apartament
+ diferen\a dar la pre\uri
reale. ( 0755.595.100
(iZ896909)

l V]nd cas[ `n Carei, str.
m[r[;e;ti nr. 60, pre\
22.000 euro. (
0361.427.127.  (iZ703322)
l V]nd urgent cas[. (
0749.270.604 (iZ136290)
l Cas[ 3 camere, garaj,
65.000, semicentral,
www.imobiliaremaria.ro,
( 0745.760.477
(iZ120323)
l V]nd / schimb cu
apartament plus diferen\a
cas[ cu 3 dormitoare ;i
dependin\e, suprafa\[ util[
150 mp, `n curte cu anex[
de 70 mp, utilizabil[ `n
diferite scopuri, gr[din[,
suprafa\[ total[ de 8 ari!
negociabil! (
0744.195.429 (iZ236420)

apartamente 2 Cam

l m14, 24.000 euro>
semicentral, 40.000 euro,
www.imo-vest.ro, (
0743.284.965 (iZ393618)
l V]nd apartament 2
camere, Centru vechi, str.

p[str[vului 6. (
0745.045.699 (iZ839787)
l V]nd apartament 2
camere, etaj ii, situat `n
satu mare, zona
Luceaf[rul, 38.000 euro
negociabil. (
0742.270.489 (iZ308497)
l V]nd apartament cu 2
camere, proasp[t
modernizat, satu mare, str.
Botizului sau dau `n chirie
pe termen lung. (
0727.789.513 (iZ705517)
l V]nd ap. 2 camere, etaj
iV din iV. ( 0741.914.750
(iZ457176)

V]nd apartament, parter,
m15, 2 camere, termopan,
microcentral[, 28.000
euro. ( 0746.389.769
(iZ606358)

l V]nd apartament 3
camere, C. traian. (
0758.281.460 (iZ842175)
l neajlov, etajul 3,
c[r[mid[, mobilat, 21.000,
www.imobiliaremaria.ro,
( 0745.760.477
(iZ948009)
l Clo;ca, cu li, nou,
mobilat, plus o camer[ `n
mansard[, 38.000,
www.imobiliaremaria.ro,
( 0745.760.477
(iZ472265)
l V]nd apartament
central, 2 camere
decomandate, etaj i. (
0723.515.459 (iZ762440)
l V]nd apartament 2
camere `n satu mare, str.
B]rg[ului, Carpa\i ii,
complet finisat. (
0749.210.218 (iZ572783)

apartamente 3 Cam

l ap. 3 camere, micro 17,
etaj 1, 45.000 euro
negociabil. (
0751.537.701 (iZ560544)
l V]nd apartament 3
camere, Carpa\i ii, str.
ambudului. (
0752.781.026 (iZ799247)
l V]nd apartament 3
camere, 2 b[i,
semidecomandat,
suprafa\[ 61 mp, c[r[mid[,
etajul ii, pre\ 42.000 euro.
( 0741.351.999

(iZ814640)
l C. i, 36.800 euro,
www.imo-vest.ro, (
0743.284.965 (iZ948462)
l apartament 3 camere
decomandate, Carpa\i 2.
( 07700.889.284
(iZ308112)
l V]nd apartament 3
camere, etajul 1, 20.500
euro. ( 0748.898.771
(iZ679111)
l Botizului, etaj 1,
c[r[mid[, decomandat,
41.000. ( 0740.268.023
(iZ112507)
l V]nd apartament
central, 3 camere,
decomandate, etaj 3. (
0727.789.532 (iZ778352)

apartamente 4 Cam

l m17, 45.000 euro,
www.imo-vest.ro, (
0743.284.965 (iZ827633)
l ultracentral penthouse,
190 mp, pre\ 75.000 euro
sau accept variante la
schimb + diferen\a. (
0740.268.023 (iZ998889)

V}nZ{ri garsoniere

l garsonier[
ultracentral[, bloc nou, etaj
i, mobilat[-utilat[, pre\
29.500 euro. (
0740.268.023  (iZ434858)
l V]nd garsonier[
Br]ndu;a. ( 0740.307.057
(iZ200498)

V}nZ{ri terenuri

l V]nd teren intravilan
ardud, 0.31 ha, str.
Vinului. ( 0755.616.583
(iZ957569)
l V]nd teren intravilan,
p[ule;ti, 21 ari. (
0748.085.000 (iZ982046)

V]nd un col\ de rai Viile
ardudului, nr. 16,
suprafa\[ total[, 15 ari,
front peste 40 m cu cas[
veche, pre\ 8000 euro. (
0754.992.845 (iZ128673)

l 6.21 mp, semicentral,
www.imo-vest.ro, (
0743.284.965 (iZ261575)

l teren 6 ari p[ule;ti ;i
ama\i. ( 0754.690.143
(iZ662406)

40 ari intravilan Viile-sm,
`mprejmuit, ap[, curent,
asfalt 50 m, 30 ari vi\[-de-
vie nobil[, 32.000 euro. (
0745.224.961 (iZ451203)

sCHimBuri

l schimb, etaj iii, cu etaj
i, micro 14. (
0757.207.547 (iZ202682)

V}nZ{ri auto 

dACiA 1300 
l V]nd dacia 1300
fabricat[ `n 1970 `n stare de
func\ionare, cu actele la zi,
bun[ de colec\ie. (
0771.742.410,
0744.174.410 (iZ345435)

V}nZ{ri auto 

l V]nd urgent dou[
autoturisme ieine BmW
;i opel. ( 0757.221.216
(iZ471262)

AUdi 
l V]nd audi a4 din 96,
1.8i `n stare perfect[, 900
euro. ( 0748.654.989
(iZ676934)
FOrd 
l V]nd Ford Fiesta 2001,
euro 4, benzin[, stare bun[
de func\ionare. (
0731.110.235

CUMP{r{ri 
AUTO STr{inE

l Cump[r autoturisme
avariate. ( 0757.747.469
(iZ748740)

~nChiriEri 
AUTO STr{inE

l autoturisme (
0743.450.946 (iZ799520)

~nchirieri auto,
www.veironauto.ro  (
0740.202.156 (iZ909833)

autoturisme. (
0753.939.252 (iZ985730)

l ~nchiriez autoturisme.
( 0740.554.690
(iZ258354)

V}nZ{ri diVerse

V]nd/transport nisip,
balast, lemne, diverse. (
0752.285.336 (iZ562897)

V]nd/transport lemne,
balast, nisip, diverse. (
0745.330.003 (iZ820363)

l V]nd lemne-de;eu-
gunoi, transport-gratuit.
( 0745.569.712
(iZ890845)
l V]nd / transport
c[rbuni, diverse. (
0749.704.931 (iZ309344)
l V]nd lemne de foc,
esen\[ tare, transport la
domiciliu. ( 0757.746.981
(iZ482042)
l V]nd lemne, balast, etc.
( 0744.489.368
(iZ753582)
l V]nd carpen, fag. (
0745.223.056 (iZ513241)
l V]nd ma;ini de cusut
liniare, butonier[ mare,
butonier[ mic[, mese de
c[lcat ;i reliant pentru lipit.
( 0753.953.787
(iZ238296)
l V]nd autoriza\ii taxi cu
/ f[r[ firm[ ;i ma;ini. (
0744.664.998 (iZ690972)
l V]nd sc]ndur[ de stejar
uscat. ( 0737.462.553
(iZ462981)
l V]nd lemne fag,
de;euri, gunoi. (
0741.427.544 (iZ719469)
l rumegu; afumat. (
0744.244.414 (iZ458069)

l Lemn foc ;i de;euri. (
0727.538.530 (iZ977831)
l V]nd brichete de
c[rbune la 15 ron, sacul 25
kg. ( 0744.815.185
(iZ167825)
l V]nd ma;in[
Volkswagen pentru rabla.
( 0770.671.164
(iZ377417)
l V]nd plapum[ nou[, 4
tabure\i buc[t[rie noi,
presou cafea, copiator,
aspirator nou, barc[ de
cauciuc, jeci de iarn[ noi,
ma;in[ Bora foarte bun[.
( 0740.814.983
(iZ832726)
l V]nd lemne de foc la
domiciliul, 180 lei metru.
( 0746.950.483
(iZ765595)

spatii ComerCiaLe

l ~nchiriez spa\ii birou
central, www.imo-vest.ro,
( 0743.284.965
(iZ688200)
l ~nchiriem< 2000 mp
spa\ii de diferite
dimensiuni> magazin bar
transilvania, magazin
t[;nad. Contact la (
0744.785.267 (iZ243937)

V]nZ{ri moBiL{

l V]nd mobil[ dormitor
;i mobil[ camer[ de zi,
ambele `n stare bun[.
informa\ii (
0723.568.053 (iZ168774)
l Canapea nou[
extensibil[. (
0747.396.082,
0361.809.414 (iZ134004)
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- bOLțARI  DE fUNDAțIE
50x25x 15/20/25/30/40 Consum 8 buc./mp

- bOLțARI DE ZIDăRIE N + f
33x23x 25/30

50x23x10

- PAVAJE 6 cm ;i 8 cm

asigurĂm transport!

sediu< LoCaLitatea Veti:, nr. 314/a
(dupĂ uniCarm) 

telefon< 0724-245.369 / 0740 579 890 Fax< 0361-412.388
www.mantabros.ro

MANTA BROS SRL
PRODUCEM :I COMERCIALIZ{M 

O GAM{ LARG{ DE PRODUSE 
LA NORME EUROPENE

Alma Spa Center
Strada Botizului 2/A

Tel< 0720/707343, 0261/768825

fitness, saun[, solar, cazare (hotel)
Informa\ii la num[rul de tel. 0745 299 883 

sau pe adresa de e-mail receptie@almaspa.ro.

Te a;teapt[ la noul salon de `nfrumuse\are 
din incinta complexului.

Program[ri la telefon< 0752.457.996

KINETIC CENTERKINETIC CENTER
* Tratament SHOCKWAVE, extrem de eficient `mpotriva durerii

* Tratamente speciale NON-INVAZIVE DE REMODELARE CORPORAL{ :I
FACIAL{ - Sunt cele mai bune tehnologii medicale din lume<
- Exilis Elite - topirea \esutului adipos, stretchingul ;i tonifierea pielii
- X-Wave - anticelulitic, tonifiere, estetica vergeturilor ;i cicatricilor
- Lymphastim - drenaj limfatic
* Servicii de recuperare medical[
* Reflexoterapie
* Kinetoterapie
* Fizioterapie

Strada Tudor Vladimirescu, nr. 22,
Luni - vineri< 8<00 - 20<00, s]mb[t[ 8<00 - 14<00
Telefon< 0361-882822> www.kineticcenter.ro

Primăria comunei Păule;ti
cu sediul în localitatea Păuleşti, str .Principală, nr. 83, judeţul Satu Mare,

anulează procedura ini\iată pentru
organizarea unui concurs pentru ocuparea
func\iei contractuale vacante de< 

- muncitor necalificat i, cu studii gimnaziale,
2 posturi, 

publicat `n data de 15.11.2018, care urma s[ se
desfăşoare cu proba scrisă în data de 06.12.2018.

Primăria Comunei Păule;ti, 
cu sediul în localitatea Păuleşti, str. Principală, nr. 83, 

jude\ul Satu Mare,

anulează procedura ini\iată pentru organizarea
unui concurs pentru ocuparea func\iilor contractuale
vacante, pe perioadă determinată, 

- consilier superior, 
- consilier debutant, 
- referent asistent,

publicat `n data de 23.11.2018, care urma s[ aib[
proba scris[ `n data de 18.12.2018.

VÂNZ{RI CASE

VÂNZ{RI AP. 2 CAM.

VÂNZ{RI AP. 3 CAM.

VÂNZ{RI AP. 4 CAM.

VÂNZ{RI GARSONIERE

VÂNZ{RI TERENURI

SCHIMBURI

AUTO ROMÂNE:TI

AUTO STR{INE

VÂNZ{RI DIVERSE

SPA|II COMERCIALE

VÂNZ{RI MOBIL{



l V]nd scaune, mese. (
0745.312.597 (IZ435771)

V}NZ{RI
ELECTROCASNICE

l V]nd ma;in[ de sp[lat,
aragaz pe curent, ma;in[
de uscat haine, expressor
Saeco. ( 0745.294.385
(IZ526873)
l V]nd congelator,
combin[ frigorific[,
ma;in[ de sp[lat. (
0752.640.092 (IZ835186)

V}NZ{RI AGRICOLE

l V]nd SPC4 `n stare

foarte bun[. (
0749.097.166 (IZ470622)

V}NZ{RI ANIMALE

V]nd pui 2-3 kg crescu\i
cu cereale, 10 lei/kg viu, 15
lei/kg t[iat, transport la
domiciliu. ( 0746.203.540
(IZ677450)

l V]nd porci ras[ carne
localitatea Decebal. (
0740.498.432 (IZ771624)

V]nd porci 120 - 140 kg.
( 0754.570.390,
0754.573.030 
(IZ934972)

l V]nd porci de carne
120, 140 kg. (
0741.508.303 (IZ504439)
l V]nd porci 130 kg. (
0755.959.489 (IZ181663)
l V]nd porc mangali\[.
( 0261.824.454,
0752.489.742 (IZ541831)
l V]nd porci de ras[
mixt[. ( 0740.376.028
(IZ888623)
l V]nd doi porci, 200 kg
`n Botiz. ( 0751.057.817
(IZ743413)
l V]nd porci gra;i. (
0752.696.080 (IZ911201)
l V]nd porci. (
0261.774.141,
0749.556.384 (IZ203176)
l V]nd porci 90 - 130 ;i
unul de 180 `n Ama\i. (
0746.278.943 (IZ959095)
l V]nd porci 100 - 140 kg,
loc. Ru;eni, transport
gratuit la domiciliu. (
0744.489.368 (IZ788502)
l V]nd porci gra;i. (
0744.172.736 (IZ688556)
l V]nd porci gra;i. (
0758.508.397 (IZ697016)
l V]nd porci `ntre 80 ;i
160 kg. ( 0745.694.816
(IZ758296)
l V]nd porci Ambud. (
0740.972.552 (IZ252053)
l V]nd purcei ;i porc de
carne. ( 0742.519.282
(IZ610646)
l V]nd porci de carne,
rasa Petran ;i Landras. (
0730.759.182 (IZ646954)
l V]nd porci. (
0745.418.376 (IZ281292)

l V]nd porc 100 - 170 kg.
( 0743.658.626
(IZ695616)
l V]nd porci 130 - 250 kg.
( 0757.715.286
(IZ807147)
l V]nd porc de carne 120
kg. ( 0741.427.544
(IZ608076)

V]nd pui Buldog Francez,
ras[ pur[, puii au 8
s[pt[m]ni, deparazita\i,
vaccina\i, 250 euro. (
0748.951.449 (IZ854270)

l V]nd porc de carne 80 -
100 kg. Nr (
0740.595.897 (IZ646011)

l V]nd porci. (
0769.655.357 (IZ926137)
l V]nd porc de 140 - 150
kg. ( 0745.606.848
(IZ436277)
l V]nd porci ;i purcei
duroc 9 lei kg. (
0746.382.020 (IZ454991)
l V]nd porci, juninc[,
taur. ( 0740.644.545
(IZ849032)
l V]nd porci Marele Alb
;i juninc[ B[l\at[
Rom]neasc[ gestant[ `n 7
luni. ( 0753.105.966
(IZ283717)
l V]nd porci 80 - 140 kg.
( 0740.099.102
(IZ800347)
l V]nd 6 juninci. (
0747.120.048 (IZ730794)
l V]nd c[\ei Labrador. (
0751.399.982 (IZ711143)
l C[\ei Sharpei. (
0751.399.982 (IZ315229)
l V]nd porci 80 - 120 kg.
( 0753.676.539
(IZ596944)
l V]nd porci Decebal. (
0751.108.993 (IZ561281)
l V]nd porci de carne cu
posibilitate de t[iere. (
0753.027.230 (IZ396794)
l V]nd porci aprox. 100
kg. ( 0770.984.542
(IZ603013)
l V]nd porci `ntre 80 -
150 kg. ( 0742.566.960
(IZ229069)
l V]nd porc 80 - 200 cu
posibilitate de sacrificare.
( 0751.880.235

(IZ289049)
l V]nd porc 120-140 kg,
Ciume;ti. (
0755.654.010. (IZ578464)

V]nd porci peste 150 kg.
( 0741.135.541
(IZ994172)

l V]nd porci 180 - 240 kg.
( 0746.014.769,
0749.270.604 (IZ268609)
l V]nd ;oldani `n Ama\i.
( 0749.316.559
(IZ863533)
l V]nd porci ̀ n Ama\i. (
0744.769.890,
0749.870.316 (IZ872244)
l V]nd porci 150 - 190 kg,
Satu Mare, posibilitate de
t[iere. ( 0740.283.080
(IZ242514)
l V]nd doi porci 140 - 180
kg Culciu Mare. (
0740.321.158 
(IZ887303)
l V]nd 2 porci 120 - 150
kg. ( 0749.021.994
(IZ311642)
l V]nd porci, ;oldani,
vaci, t[ura;i. (
0755.830.526 (IZ593180)
l V]nd porci 140 - 320 kg.
( 0788.949.409
(IZ481928)
l V]nd porc, 140 kg, la
M[d[ras. ( 0743.097.925,
0756.393.992 (IZ122079)
l V]nd scroaf[ (250 - 300)
kg, 20 remorci gunoi copt.
( 0746.945.754
(IZ693100)
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Poesis, locul ideal pentru evenimente

Rezerv[ri ;i comenzi la telefon< 0744.127.595 sau 
pe adresa de e-mail< info@hotel-poesis.ro

Organiz[m 
nun\i, botezuri, pomeni 
p]n[ la 150 de persoane

l nun\i - meniu `ncep]nd de la 170 lei/persoan[>
l botezuri - meniu `ncep]nd de la 110 lei/persoan[>
l pomeni, parastase - `ncep]nd de la 70 lei/persoan[.

Vă oferim 
meniuri 
complete 

sau adaptate 
la orice 

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

PARTENERI MEDIA<

VÂNZ{RI 
ELECTROCASNICE

VÂNZ{RI AGRICOLE

VÂNZ{RI ANIMALE



l Porci de v]nzare 150 -
130 - 200 kg, Agri;. (
0742.426.172 (IZ887139)
l V]nd porc 120 kg `n
ora;. ( 0752.383.955
(IZ584525)
l Vindem puicu\e
ou[toare ;i pui de carne.
( 0744.961.898
(IZ534427)
l V]nd porci rase de
carne `ntre 100 - 135 kg,
Satu Mare. (
0746.235.828 (IZ182989)
l V]nd porci 230 - 130 kg
;i purcei ( 0741.097.242
(IZ274784)
l V]nd vac[ B[l\at[
Rom]neasc[ de 6 ani ;i o
vi\ea de 8 luni. (
0742.929.724 (IZ252072)
l V]nd porci 150 - 190 kg
;i un ponei de trei ani `n
Satu Mare. (
0743.951.241,
0742.260.441 (IZ551352)
l V]nd scroaf[ gras[,
;oldani. ( 0762.537.267.
(IZ371029)
l V]nd porc, Moinu
Mare. ( 0744.220.849.
(IZ742157)
l V]nd porci. (
0756.946.929.  (IZ261007)
l V]nd purcei ;i ;oldani.
( 0741.114.308
(IZ827163)
l V]nd porci 120 - 140 kg.
( 0758.413.923
(IZ390520)
l V]nd porci 110 - 160 kg.
( 0723.166.510
(IZ535738)

CHIRII

l ~nchiriez spa\ii
industriale. (
0744.578.910 (IZ830610)
l 2 - 3 camere, central,
www.imo-vest.ro, (
0743.284.965 (IZ418545)

l ~nchiriez cas[ P+2+M,
curte 13 ari, cu 3 anexe /
depozite, acces auto (max.
autoutilitar[ 3.5 T) pe
strada Aurel Vlaicu, Satu
Mare, pre\ 1200 euro neg +
cheltuieli `ntre\inere,
pentru informa\ii suna\i la
( 0740.205.607. Rog
seriozitate!  (IZ310410)
l Central, `nchiriez la
mansard[ garsonier[
spa\ioas[ 40 mp, mobilat[,
dotat[ cu aparatur[,
utilit[\i. ( 0759.061.762
(IZ819805)
l Ofer chirie cas[ centru.
( 0747.767.739
(IZ430242)
l Oferim chirii,
apartamente, spa\ii,
birouri,
www.imobiliaremaria.ro,
( 0745.760.477
(IZ429299)
l ~nchiriez garsonier[ din
usc[torie Micro 17, etaj 4.
Inf ( 0749.431.766
(IZ235538)
l Dau `n chirie garsonier[
str. Ostrovului, nemobilat[,
trebuie zugr[vit[, 350 Ron.
( 0744.565.424
(IZ253063)

~MPRUMUTURI

l Credite, refinan\[ri,
Rodica Pop (
0744.368.057 (IZ409061)

CUMP{R{RI

Cump[r fier vechi ;i
neferoase, acumulatoare
auto, transport gratuit,
plata pe loc. (
0730.444.660 (IZ409464)

l Cump[r pene. (
0754.525.199 (IZ843116)
l Cump[r case, ;uri,
lemne din demol[ri de
stejar. ( 0746.140.600

(IZ127996)
l Cump[r[m avantajos
pene vechi ;i noi. (
0753.500.698 (IZ296709)
l Colec\ionar din
str[in[tate cump[r antice,
picturi, argint[rie, penduli,
c[r\i ;i ilustrate dinainte de
1945. ( 0741.986.855
(IZ337740)

MATRIMONIALE

T]n[r[ caut t]n[r cu studii
superioare `ntre 30 - 50 ani
pentru prietenie. (
0720.171.207 (IZ399752)

l Domn prezentabil, 45
ani, caut prieten[. (
0748.509.126 (IZ148821)

CONTACTE INTIME

l Brunet[ excitant[. (
0751.113.267 (IZ502023)

Blond[ fierbinte. (
0757.503.371 (IZ123330)

l Repar-frigidere, ma;ini-
sp[lat la domiciliu.
Ofer-garan\ie. (
0261.766.572,
0361.806.612,
0745.868.542,
0766.544.498 (IZ916751)
l “Pufosul” cur[\[torie
perne, plapume, lenjerii (
0757.335.648,
0742.235.813 (IZ526571)

Electrician. (
0743.419.968 (IZ418245)

l Repar TV. (
0745.464.289 (IZ653012)

Meditez limba rom]n[
gimnaziu ;i admitere
facultate. ( 0725.223.793
(IZ842163)

l Repar TV-domiciliu. (
0743.669.906 (IZ252718)

l Electrician, execut
instala\ii, repara\ii. (
0261.713.147,
0745.232.981 (IZ623030)

Ra;chetez parchet, ma;in[
cu aspirator, punem
parchet masiv ;i laminat.
( 0742.397.265
(IZ859402)

l Execut[m acoperi;uri,
hidroizola\ii, jgheaburi,
mici repara\ii de urgen\[.
( 0758.136.911
(IZ285767)
l Execut[m acoperi;uri
\igl[ metalic[, repara\ii
acoperi;uri, jgheaburi,
burlane, etc. (
0740.971.960 (IZ287188)
l Servicii de cur[\enie. (
0743.240.095 (IZ510314)
l Firm[ execut[ lucr[ri `n
construc\ii A/Z. (
0747.683.513 (IZ533077)
l Firm[ specializat[ `n
administrare imobile ;i
asocia\ii de proprietari cu
vast[ experien\[ `n
domeniu, www.imo-
vest.ro, ( 0743.284.965
(IZ240266)
l Ra;chetez, pun parchet,
utilaj profesional. (
0746.623.401 (IZ259274)
l Firm[ execut[ cas[ cu
material P+M, 200 mp, cu
35.000 euro. (
0747.683.513 (IZ644275)

Termopane de la 65 euro
mp, jaluzele exterioare,
perdele lamelare, repara\ii
termopane, jaluzele, u;i
metalice. ( 0749.485.142
(IZ159742)

l Construc\ii, renov[ri,
finisaje. ( 0758.189.681
(IZ458537)
l Execut lucr[ri interioare
;i exterioare de la A - Z. (
0749.993.878 (IZ766847)

Permis de conducere
categoria “BE”. (
0740.794.370 (IZ451897)

l Execut finisaje int. ext,
repara\ii urgente. (
0743.796.479 (IZ215496)
l Execut ;i repar
termopane, jaluzele
exterioare. (
0743.044.888 (IZ356958)
l Execut[m acoperi;uri
din \igl[ metalic[, izola\ii
cu carton, jgheaburi, mici
repara\ii de urgen\[. (
0740.495.263 (IZ150333)
l Execut finisaje
interioare. (
0755.525.944 (IZ768796)
l Execut[m acoperi;uri
\igl[ metalic[, ceramic[ ;i
repara\ii de urgen\[. (
0753.580.578 (IZ477291)

S[p[m manual, cur[\[m-
ad]ncim f]nt]ni. (
0731.753.800 (IZ461802)

Construim-consolid[m
case-garduri. (
0735.016.596 (IZ695379)

Planta\ii-pomi. (
0735.016.596  (IZ680140)

l Tencuieli mecanizate.
( 0754.823.445

(IZ133880)
l Facem case `n ro;u, la
pre\uri bune, lu[m lucr[ri
pe anul viitor. (
0752.424.700 (IZ707588)
l Recondi\ionez van[. (
0749.789.559 (IZ613226)
l Finisaje, zugr[veli. (
0770.545.907 (IZ807667)
l Execut[m lucr[ri de
finisaje interioare,
exterioare, construc\ii `n
ro;u, etc. Inf (
0746.267.005 (IZ748531)
l Repar ma;ini de sp[lat
automate la domiciliu. (
0261.714.485,
0753.484.654 (IZ692458)
l Electrician execut
lucr[ri. ( 0743.322.339
(IZ376556)
l Execut zugr[veli, gresie,
faian\[, etc. (

0746.966.624 (IZ505073)
l Tapi\ez canapele. (
0747.410.304 
(IZ186287)
l Montez rigips, parchet,
faian\[, u;i, geamuri, tapet,
izolez, zugr[vesc. (
0742.024.444 (IZ329849)
l Stropesc pomi. (
0740.686.614 (IZ167200)

TRANSPORT TURISM

l Transport persoane `n
Italia. ( 0748.857.871
(IZ146213)
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SUD O KU SUD O KU - un joc pentru inteligen\i 
         Scopul acestui puzzle este de a introduce un num[r de
la 1 la 9 ̀ n fiecare celul[ a tablei. Tabla 9x9 este format[ din
9 table de dimensiuni 3x3, numite regiuni, care con\in deja
anumite cifre fixate de la `nceputul jocului. Fiecare rând,
coloan[ ;i regiune trebuie s[ con\in[ maxim o instan\[ a
fiec[rei cifre. Solu\ia o ve\i g[si `n num[rul urm[tor.

Jo
cu

l n
r.

 2
87

6

So
lu

\i
a 

la
 jo

cu
l n

r.
 2

87
5

8 7

1
49

1
5

2

6
2

4
72 6

4 9 8

8
9

6 3 1
5

2 7
8

5
3

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

CALCULATOARE, MONITOARE,
FOTO, VIDEO, AUTO

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

Tel< 0261-770081, 0744.513.643

www.pentagon2000.rowww.pentagon2000.ro

CUMP{R FIER VECHI, CUPRU, ALUMINIU, ALAM{, 
PVC - TERMOPAN, ACUMULATORI AUTO. Transport gratuit-plata

pe loc. 0261-989, 0755-283431, 0753-836274

Cump[r ma;ini
str[ine avariate, din
2003 ;i mai noi. inf.
la tel.< 0743.348.550

CUMP{R{RI

Cump[r[m la cele mai avantajoase
pre\uri de;euri  metalice feroase ;i
neferoase, acumulatori, cutii de

carton, ambalaje.

sC FEromEtaL srL
str. Magnolia, nr. 40, nr. 53 

Negre;ti-Oa;, str. Victoriei, nr. 3 D
tel.< 0261.769.380, 0757.522.410

0749.202.006> 0744.777.340

Medic Specialitate Observa\ii
F[l[u; 

Simona Reumatologie
07.12.2018, ora 9<30

Program[ri la tel< 0732.116.837
0261.779.999

Costin 
Nicoleta Neurolog

Mar\i ;i Joi `ntre 
15<00 - 18<00

Program[ri la tel< 0732.116.832

Niculescu
Gabriela ORL

Marţi şi Joi  
între orele 15<00 - 18<00

0747.089.523

Gorbatâi
Aliona 

medicină internă,
ecografie 

abdominală,
ecografie vasculară,
ecografie tiroidiană

Luni şi Miercuri începând  
cu orele 15<00
0732.116.849

Cabinet Dr. Coica
program[ri la tel.< 

0261/766390, 0261/779.999, int. 21

societatea Civil[ medical[ Dr. CoiCa
ofer[ sErViCii DE psiHoLoGiE CLiniC{ 

:i psiHotErapiE 

Dr. Peter
Viorica

Medic primar 
psihiatrie

Zilnic `ntre orele 
11.00 - 13.00

0261.766.390 / 0261/779.999

Dr. Stancu
L[pu;te 
Ramona

Medic specialist 
endocrinologie

Mar\i ;i joi `ntre 13<00-18<00
Program[ri 0743.041.775,
0261.766.390, 0740.011.578

Dr. Mesaro;
L[cr[mioara

Medic specialist 
ORL

Luni, miercuri, vineri `ntre
orele 15<00 - 18<00

0722.231.241 sau 0261.766.390

Dr. Ramona
A. Rusu

Medic specialist 
alergologie,

imunologie clinic[
Consulta\ii gratuite 

cu bilet de trimitere de
la medicul de familie

Zilnic `ntre orele 
8.00 - 16.00

Program[ri la 0740.839.818

Dr. Bancea
Nicoleta

Medic specialist 
dermato-venerologie

(dermatoscopie, 
dermabraziune,

crioterapie, peeling
chimic)

Zilnic `ntre orele 
10.00 - 16.00

Program[ri la 0745.049.953

Dr. Aracs
Loredana

Medic primar 
oncologie

~n fiecare mar\i
Program[ri la 0771.630.015

Dr. Farca;
Claudia

Medic primar 
cardiologie

Zilnic 
Program[ri la 0740.314.450

Dr. Coste
Camilio 
Victor

Medic primar 
Ortopedie-

traumatologie

06.12.2018 ora 10.30 - 13.30
Programări< 0261/766.390 

0732.116.826

Dr. 
Moisiuc Paul

Medic specialist 
endocrinologie

11.12.2018 ora 15.00
Programări< 0261/766.390>

0261/779.999

Dr. Andercou
Aurel-Iuliu–

Iosif
Medic primar

chirurgie general[
15.12.2018 orele 9.00-12.00
Programari< 0722.365.380 

0261.766.390

Dr. C[liman
R[zvan Medic chirurg

Zilnic orele 9.00 - 16.00 
Program[ri 0261/766390

0755899227

Dr. Bzduch
Marta

Medic Specialist Diabet
Zaharat Boli de Nutritie 

si Metabolism 
Medic Primar Pedriatrie

Programari< 0744.547.475 
0261.766.390

Dr. Constantin
Cenu;a

Medic Primar
Reumatologie si 

Recuperare Medicala

04.12.2018 
Mar\i ;i joi orele 10.00  - 13.00 

Programari< 0740.696.860 
0740.268.470, 0261.766.390

CHIRII

De închiriat
☞ spații de birouri
☞ spații de depozit 

☞ spații de parcare pentru
autoturisme și camioane.
Inf. tel. 0764.403.352

~nchiriem popi, 
cofrag Doka ;i schele. 

pop sistem
0744.966.505, 0743.151.724 

~nchiriem s[li 
de evenimente 

de revelion!
informa\ii la
0752.194.896

~MPRUMUTURI

PREST{RI SERVICII

MATRIMONIALE

CONTACTE INTIME

      EXCLUSIV LV
- transport persoane intern> 
- curse jude\ene regulate>
- transport personal muncitori ;i
tehnic administrativ.
Tel.< 0361.429.229 ;i 0361.429.049
Luni - S]mb[t[, orele 8<00-16<00

TRANSPORT TURISM



dragul nostru tat[, socru
;i bunic CaRaBa IOan,
ne este imposibil s[
credem c[ nu mai exi;ti,
c[ oriunde vom merge nu
te vom g[si ;i oric]t te
vom a;tepta nu vei mai
veni. ne-ai fost al[turi o
via\[, ne-ai m]ng]iat ;i
`ncurajat la greu, `n

bra\ele tale ne-am g[sit
alinare ;i sprijin, la bine
;i la r[u te-am avut
al[turi. durerea noastr[
enorm[, lacrimile ;i
desp[r\irea de tine nu le
putem exprima `n
cuvinte ;i-l rug[m pe
Bunul  dumnezeu s[
aduc[ sufletului t[u
nobil, odihn[ ve;nic[.
Vom p[stra ve;nic vie
amintirea ta `n sufletele
noastre. dormi `n pace
suflet bl]nd! 
Fiica Adina, ginerele
R[zvan ;i nepo\ica
Victoria  (iZ395191)

________________
s-a oprit o inim[, a
disp[rut un suflet mare.
Cuvintele sunt
neputincioase `n
exprimarea nem[rginit[
a durerii care ne-a
cuprins acum c]nd ne
desp[r\im de scumpul
nostru cuscru CaRaBa
IOan. dumnezeu s[ te
odihneasc[ `n pace! nu
te vom uita niciodat[! 
cuscrii lucia ;i Gheorghe
(iZ670730)

~mi este sufletul
`mpietrit de durere la
aflarea ve;tii dispari\iei
nedrepte a dragului meu
frate CaRaBa IOan.
Vei r[m]ne ve;nic `n
amintirea mea! 
Fratele caraba Doru
(iZ519609)

________________
Cu sufletele `ndurerate ;i
cu ochii plini de lacrimi
ne desp[r\im de draga

noastr[ mam[, soacr[,
bunic[ ;i str[bunic[
sZaBO ETELKa.
~nmorm]ntarea are loc
azi 4 decembrie, orele
14.00, la capela
cimitirului din satul
agri;. dumnezeu s-o
odihneasc[ `n pace! 
Familia `ndoliat[
(iZ986627)

________________
Cu durere `n suflet
anun\[m trecerea `n
nefiin\[ a celui care a fost
ing. IOn B~LCU.  
Via ;i Dan, Dodi ;i Dana
(iZ415922)

________________
Cu mult[ durere ;i
compasiune anun\[m
moartea dragului prieten
JOn B~LC care a tr[it 81
de ani. ~nmorm]ntarea
are loc azi 4 decembrie
2018, ora 10.30, la
cimitirul greco catolic de
la gar[. Odihn[ ve;nic[! 
Prietenul t[u, Ghi\[
Borle;tean  (iZ651198)

Cu inimile fr]nte de
durere anun\[m
`ncetarea din via\[ a
celei care a fost pentru
noi cea mai bun[ mam[

;i cea mai bun[ bunic[
ZaHa LUCICa. Te vom
p[stra ve;nic `n sufletele
noastre. priveghiul are
loc azi 04.12.2018, la
orele 17.00, iar
`nmorm]ntarea va avea
loc miercuri 05.12.2018,
ora 13.00, la cimitirul de
la cap pod decebal. 
Nepotul Mark, nora eni ;i
fiul Dorin  (iZ191996)

________________
s-a stins un suflet bun ;i
minunat, l[s]nd `n urma
sa multe lacrimi ;i
durere. ne-a p[r[sit
pentru totdeauna,
locotenent colonel
OnaCa GHEORGHE

din Baia Mare, la v]rsta
de 81 de ani. ~n aceste
momente, pline de
triste\e, ne desp[r\im de
un frate drag, un cumnat
iubitor ;i un unchi
deosebit.
~nmorm]ntarea va avea
loc `n data de 5.12.2018,
ora 14.30, la cimitirul
Horea 2 din Baia Mare.

dormi `n pace, dragul
nostru! 
Sora Alexan Valentina,
cumnatul emil, nepo\ii
Alexan cristian, Delia,
Matei, luca ;i Duda
Adriana, cristian ;i
Miranda  (iZ500187)

________________
Cu durere `n suflete ;i cu
lacrimi `n ochi ne
desp[r\im de dragul
nostru frate, cumnat ;i

unchi sTan IOan.
Bunul dumnezeu s[-l
odihneasc[ `n pace ;i s[
de-a putere, alinare ;i
m]ng]iere tuturor celor
`ndurera\i! dormi `n
pace!  
Fratele Gheorghe Stan cu
familia  (iZ176381)

cONDOleAN|e

Cu ad]nc[ durere `n
suflet ne lu[m r[mas
bun de la draga noastr[
vecin[ ;i fost[ coleg[ de
serviciu, jrt. TOMORY -
dREanGa ILEana, un
suflet bun ;i nobil.
dumnezeu s[ o
odihneasc[ `n pace, iar
familiei greu `ncercate `i
transmitem sincere
condolean\e! 
Fam. Penzes Alexandru
(iZ196322)

________________
Un ultim omagiu celui

care a fost veri;orul meu
CaRaBa IOan. sincere
condolean\e familiei
`ndoliate!  
Veri;oara Doina ter\an
cu familia  (iZ869943)

________________
Cu profund[ triste\e ne
lu[m r[mas bun de la
draga ;i stimata noastr[
na;[ ZaHa LUCICa,
plecat[ la cele ve;nice s[
fie al[turi de iubitul ei
so\ VaLER. dumnezeu
s-o odihneasc[ `n pace!
sincere condolean\e
familiei. 
Fam. Dorica ;i Filu
M[d[ras (iZ924932)

cOMeMOR{Ri

Te-ai stins pu\in c]te
pu\in sub privirile
noastre neputincioase,
iubita noastr[ mam[
daTCU MaRIa -
ILEana ;i ne-ai p[r[sit

acum 10 ani, f[r[ s[ te
pl]ngi de durerea care te
m[cina. p[str[m `n
inim[ amintirea ta
al[turi de cea a tat[lui
nostru daTCU ILIE,
plecat ;i el dup[ o grea
suferin\[ `n urm[ cu 16
ani ;i 2 luni. aducem azi
omagiu de dragoste ;i
recuno;tin\[. Candela
neuit[rii este aprins[ la
morm]ntul vostru ;i `n
sufletele noastre.
dumnezeu s[ v[
odihneasc[ `n pace! 
Fiicele lenu\a ;i Mariana
(iZ932904)

________________
a trecut `nc[ un an, deja
sunt ;ase acum, so\,
p[rinte iubitor, plecat pe
alt drum, gr[bit
colind[tor, domnul s[ te
aib[ `n paz[ VasILE
G}Rdan.  
Familia  (iZ392578)

Comemor[m un de an
de c]nd a plecat la cele
ve;nice cel care a fost
dragul nostru fiu, frate,
unchi ;i cumnat VasILE
paUL (GaRdIanUL).
nimeni niciodat[ nu ne

va alina suferin\a. Te
vom iubi mereu.
dumnezeu s[-\i vegheze
somnul ;i s[-\i dea
odihn[ ve;nic[! 
Familia  (iZ939592)

Mul|uMiRi DeceSe

Mul\umim tuturor celor
care prin prezen\[,
vorbe sau g]nduri alese,
au fost un sprijin de
n[dejde `n clipele de
durere prilejuite de
desp[r\irea de VOICa
MaRCEL care s-a
al[turat zborului
magilor c[l[tori. 
Familia ve;nic `ndoliat[
(iZ838640)

________________
Respectuoase mul\umiri
tuturor rudelor,
prietenilor, colegilor,
cuno;tin\elor, vecinilor
care prin prezen\[, flori,
cuvinte de compasiune,
au fost al[turi de noi la
imensa noastr[ suferin\[
c]nd ne-am desp[r\it
pentru totdeauna de
dragul nostru JOZsEf
sZILaGYI (sZIsZI).
dumnezeu s[-i dea
odihn[ ve;nic[! 
Sora ;i familia
(iZ272273)
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Completezi un talon
;i câ;tigi

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

Confirm[m participarea 
la concurs.

tragerea la sor\i va avea loc `n
31 decembrie 2018.

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

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

Completezi un talon
;i câ;tigi

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

Confirm[m participarea 
la concurs.

      tragerea la sor\i va avea loc ̀ n
31 decembrie 2018.

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

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

"

Talon mic[ publicitateTalon mic[ publicitate

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

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

la Agen\ia de 
Mic{ PuBlicitAte,

str. Micu Klein nr. 2, 
zilnic 09.00-18.00, 
sâmb[t[ ~nCHIs,

duminic[ 12.00-18.00.

6,5 lei

Valabil numai pentru 
persoane fizice
4 - 5 decembrie

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

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

Talon mic[ publicitateTalon mic[ publicitate

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

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

la Agen\ia de 
Mic{ PuBlicitAte,

str. Micu Klein nr. 2, 
zilnic 09.00-18.00, 
sâmb[t[ ~nCHIs,

duminic[ 12.00-18.00.

6,5 lei

Valabil numai pentru 
persoane fizice
4 - 5 decembrie

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

1 1

"

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

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

100 DE LEI LUNAR!

"

Numele ................................. Prenumele .............................
Adresa ......................................................................................
Buletin identitate seria ............... nr. ...................................
Nr. chitan\ei de abonament .............. pe luna ...................
Abonament persoană fizică - 24,80 lei/lună, persoană juridică - 35 lei/lună

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

Un abonat poate depune un singur talon.

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

TALON

= CONDOLEAN|E = = MULT|UMIRI DECESE =

suntem al[turi de colegul nostru
Csaba santai, `n aceste momente
grele c]nd se desparte de tat[l drag.

Dumnezeu s[-l odihneasc[ `n pace.

Schlemmer Romania

Via\a l]ng[ tine, scumpul
meu so\, timp de 37 de ani a
fost un col\ de rai. am fost
onorat[ s[ am l]ng[ mine un
suflet at]t de bun ;i cald, un
so\ iubitor, familist ;i un
excep\ional tat[ pentru draga
noastr[ fiic[. ~\i mul\umesc
pentru toate bucuriile ;i
frumuse\ile vie\ii pe care mi
le-ai oferit. Vom p[stra ve;nic
vie amintirea ta `n sufletul
meu. Bunul dumnezeu s[ te
odihneasc[ `n lini;te, so\ul
meu drag 

CaRaBa IOan
~nmorm]ntarea are loc azi,

4 decembrie 2018, ora 14<00, la
capela cimitirului vechi de pe
strada ama\iului. dormi `n
pace, suflet bl]nd! 

~ndurerata so\ie Maria 

= DECESE =

Un pios omagiu ;i un g]nd
de m]ng]iere familiei, acum la
trecerea la cele ve;nice a celei
care a fost m[tu;a noastr[

ZAHA ILEANA
un suflet bl]nd ;i nobil.
dumnezeu s[ o odihneasc[ `n
pace! 

Fam. dr. Solomon 

Mul\umim tuturor celor care prin
cuvinte, lacrimi ;i flori au fost al[turi de noi
la marea durere pricinuit[ de trecerea `n
nefiin\[ a iubitei noastre 

TOMORY DREANGA ILEANA
Va r[m]ne ve;nic `n amintirea noastr[.

Familia

= CONDOLEAN|E =

= COMEMOR{RI = = MUL|UMIRI =

==== ==



l Transport balastru-
nisip, moloz 3-mc/diverse.
( 0749.222.888
(IZ170261)
l Transport balastru-
nisip, p[m]nt-moloz,
3-mc. ( 0743.488.272
(IZ405237)
l Transport balast/nisip,
p[m]nt/moloz, loc `ngust,
3-mc. ( 0755.671.938
(IZ896512)
l Transport s[pt[m]nal
persoane/colete, tract[ri-
auto,
Rom]nia-Austria-Italia.
( 0740.533.154,
0039.329.544.3955
(IZ325843)

Transport nisip/balast,
lemne, moloz, diverse. (
0752.285.336 (IZ464613)

l Transport nisip/balast,
piatr[, p[m]nt, moloz 6-
10-20 mc. ( 0745.203.220
(IZ199708)
l Transport-mut[ri. (
0774.929.386 (IZ149533)

Marf[-iein (
0745.049.715 (IZ848877)

Transport persoane
Austria. ( 0740.794.370
(IZ619376)

l Marf[-mut[ri. (
0745.969.327 (IZ211955)
l Balastru-nisip-p[m]nt.

( 0745.969.327
(IZ688362)
l Transport persoane
Anglia, colete. (
0745.020.564 (IZ492756)
l Transport diverse. (
0747.485.876 (IZ199179)
l Transport persoane la
domiciliu Ungaria,
Austria, Germania. (
0743.132.114 (IZ730261)

OFERTE SERVICIU

l Angaj[m muncitori
califica\i ;i necalifica\i `n
construc\ii, salariu
motivant. ( 0753.653.304
(IZ602749)

Angaj[m ;ofer tir, curse tur
- retur, Rom]nia - Slovacia.
( 0745.600.790
(IZ598407)

Angaj[m lucr[tor
comercial, casier ;i
manipulant marf[ la
magazinul Praktiker `n
condi\ii foarte avantajoase.
( 0374.379.151, mail
bagia@praktiker.ro
(IZ772191)
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☛Repara\ii frigidere ;i ma;ini
de sp[lat la domiciliu. 
☛ Service agregate frig. 
☛ Garan\ie. 
☛ ~nc[rc[m clime auto.

Tel. 0744/183079, 0261/759100.

0361.809.309, 
0722.851.073, 0740.918.867
0766.499.955, 0261.713.401

0261.9450261.945
COMENZI TAXI TRACT{RI AUTO

TRANSPORT MARF{
0745-526.167> 
0744-147.551

:COALA DE :OFERI 
AUTO REFLEX

Preg[te;te elevi pentru ob\inerea permisului de conducere cat.
AM, A1, A, B, C, CE, D ;i transport de persoane cu autocare
;i microbuze confortabile prin curse regulate ;i ocazionale la
cele mai mici pre\uri.

Pentru informa\ii ;coala de ;oferi< 0751.865.359.  
Pentru informa\ii transport persoane, tel. 0744.854.385.

www.autoreflex.ro

☛ ANGAJEZ :OFER TAXI 
☛ ANGAJEZ :OFER
TRANSPORT INTERN 
:I EXTERN CAT. B
☛ MECANIC AUTO

TELEFON 0769.233.209

SERVICII DE
CUR{|ARE

PROFESIONAL{
LA PRE|URI
ACCESIBILE

0770251126

TRANSPORT TURISM

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

Satu Mare - Budapesta (Aeroport) 

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

Zilnic
~NCHIRIERI

V]nd pui bichon, femel[.
Telefon 0743.156.867

S.C. AUTOREFLEX S.R.L.
angajeaz[<
:ofer cat. D, 

cu atestat valabil 
;i card tahograf.

Salariu atractiv plus
bonuri de mas[.

Inf. la tel.
0744.368.063.

Angajăm șofer categoria D,
atestat persoane, 

card tahograf. 
Olimpia Travel -

0749.037.603

Angajez
mecanic auto

Inf la tel.<
0769.233.209.

 EXCLUSIV LV
Angaj[m 

;oferi autobus 
din tot jude\ul 
Satu Mare.

Tel. 0748.116.402
~ntre orele 8<00 - 16<00

OFERTE SERVICIU



l Angaj[m instalatori +
ajutor instalatori. (
0261.839.720,
0744.193.618 (IZ717207)

Fabrica de mobil[ din
Culciu Mare angajeaz[ 50
de t]mplari califica\i sau
necalifica\i (montatori,
reparatori, ma;ini;ti ;i
personal necalificat.
Asigur[m transport din tot
jude\ul. Detalii `ntre orele
8.00 - 16.00, (
0753.267.154,
0744.330.875,
0754.682.235 (IZ267054)

Restaurant angajeaz[
barman ;i osp[tar. (
0740.872.122 (IZ413145)

Societate comercial[
angajeaz[ operator CNC `n
domeniul lemnului,
asigur[m salariu tractiv ;i
plata orelor suplimentare.
( 0729.399.499
(IZ497837)

Societate comercial[
angajeaz[ t]mplari,
ma;ini;ti, finisori ;i
strungari `n lemn,
asigur[m condi\ii bune de
munc[, salariu atractiv,
plata orelor suplimentare.
( 0261.877.911,
0729.399.499 (IZ896296)

l Angajez sudor CO2,
l[c[tu;. ( 0751.925.580
(IZ194997)
l SC angajeaz[ electrician,

frezor. ( 0751.164.178
(IZ292003)
l S.C. angajeaz[ finisori `n
domeniul construc\iilor.
( 0748.078.622
(IZ707568)
l Cabinet stomatologic
angajeaz[ asistent[. Pentru
detalii ( 0745.530.283
(IZ866887)
l Angajez c[lc[tor final ;i
t[ietor banzic la croi. (
0743.602.310 (IZ807355)
l Angajez personal `n
sta\ie de destina\ie
carburan\i. (
0740.109.622 (IZ149375)

Magazin alimentar Barta
Ati / CBA angajeaz[
personal. Mai multe
informa\ii la nr. de (
0756.054.233 (IZ426184)

Angajez ;ofer cu atribu\ii
de manipulant marf[. (
0744.391.940,
0361.419.541 (IZ596524)

l Angaj[m strungar,
frezor, operator ma;ini de
debitat plazm[ ;i oxigaz,
inginer tcm. Oferim salariu
motivant, tichete de mas[,
transport gratuit. (
0744.565.612 (IZ310489)
l Angajez ;ofer tir, curse
tur retur. ( 0752.098.897,
0741.012.463 (IZ356170)
l Sal[ de evenimente
angajeaz[ buc[tar ;i ajutor
buc[tar cu experien\[ la
nun\i. ( 0722.774.643,
0745.836.535 (IZ215464)

l Angajez ;ofer taxi. (
0740.235.660 (IZ190855)

Angaj[m dulgher, zidar,
l[c[tu;, muncitor
necalificat. (
0722.394.052 (IZ471019)

l Angajez sudor, l[c[tu;.
( 0748.054.727
(IZ174616)
l Hotel Coral angajeaz[
osp[tar, buc[tar. (
0751.101.103 (IZ295243)

Angaj[m `n condi\ii
avantajoase manipulant
marf[. Info la sediul SC
Amadeus, str. Botizului 47
incinta Galenus.
(IZ717197)

l Clinic[ particular[ din
Satu Mare angajeaz[
asistent medical generalist.
CV-urile se pot trimite pe
adresa de e-mail<
contabilitate@clinicakorall.
ro  (IZ819940)
l Angaj[m buc[tar,
barman, lucr[tor comercial
la o benzin[rie. Rela\ii la
( 0746.488.877
(IZ946766)

Sumiriko AVS Romania
SRL angajeaz[ operatori `n
produc\ie, stivuitori;ti,
electrician ;i l[c[tu; `n
`ntre\inerea utilajelor.
Program `n 3 schimburi,
oferim salariu motivant,
premii anuale, tichete de
mas[ + o mas[ cald[ pe zi
(3 feluri), transport gratuit
pe raza ora;ului sau
decontarea abonamentului
(zona rural[). CV-urile
sunt a;teptate la sediul
firmei Parcul Industrial
Sud nr. 11, e-mail<
cariere@avs.sumiriko.com,
( 0261.706.110
(IZ552510)

Angajez v]nz[toare ;i
cofetar[. ( 0743.931.031
(IZ159606)

l SC angajeaz[ ;ofer
profesionist categoriile B,
C + atestat transport marf[
general[. Informa\ii la (
0743.794.865 (IZ170233)
l Restaurant Majestic
angajeaz[ familie de
serviciu. Detalii la (
0729.285.566 (IZ238539)

l Angajez barman/[,
pizzer cu sau f[r[
experien\[. (
0743.338.200 (IZ167297)
l SC Bueno Lact SRL
angajeaz[ personal. Nr (
0742.245.653 (IZ422605)
l Angajez ajutor buc[tar ;i
barman - osp[tar. (
0740.536.862 (IZ520689)
l Angajez personal fast -
food la mall Nepi. (
0744.899.263 (IZ740782)
l Angaj[m camerist[
pentru hotel. (
0740.061.061 (IZ255061)

Caut asistent[ pentru
clinic[ stomatologic[.
Detalii ( 0771.049.041, L
- V ora 12.00 - 16.00, p]n[
`n 20.12.2018 (IZ455535)

l Angaj[m v]nz[toare la
bijuterie, salariu atractiv,
program flexibil. (
0752.497.347 (IZ657041)
l Angajez confec\ioneri ;i
c[lcat interfazic. (
0748.222.527 (IZ150538)
l Oferim locuri de munc[
`n Austria `ngrijire b[tr]ni
la domiciliu. Oferim
cursuri de limba german[
;i `ngrijire. (
0740.077.491 (IZ474546)
l Angajez barman sau
barman[ `n localitatea
T]r;ol\, ofer m]ncare,
cazare ;i un salariu bun.
Detalii la ( 0744.849.082
(IZ123090)

Angaj[m manipulan\i
pentru depozit de legume
;i fructe, un singur schimb.
Inf ( 0745.675.505
(IZ464422)

Societate comercial[
angajeaz[ electricieni
`ntre\inere, strungar, sudor.
( 0745.396.870
(IZ178484)

Angaj[m muncitor
constructor priceput `n
specie la acoperi;uri, pe
decembrie ;i ianuarie.
Asigur[m plata foarte bun[
;i continuitate `n fiecare zi.
( 0731.811.223
(IZ776632)

l Angaj[m ;ofer
profesionist tir, pentru rute
intern - extern. (

0740.690.211 (IZ443144)
l Angajez sp[l[tor auto.
( 0746.817.662
(IZ836856)

Bolnav[ imobilizat[ caut
`ngrijitoare, permanent. (
0749.221.592 (IZ834786)
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l Aceast[ informare este
efectuat[ de< Administra\ia
Na\ional[ “Apele Rom]ne”
Administra\ia Bazinal[ de
ap[ Some; - Tisa Cluj, Cluj
Napoca, str. V]n[torului,
nr. 17, jude\ul Cluj, (
0264.433.028, fax
0264.433.026, ce
inten\ioneaz[ s[ emit[ aviz
de gospod[rire pentru
investi\ia ~nfiin\area unei
exploata\ii pomicole de
nuc comun, sistem de
iriga\ii ;i `mprejmuire `n
UAT Livada, jud. Satu
Mare, amplasat[ `n loc.
Livada, ora; Livada,
intravilan ;i identificat prin
extras - CF 100720,
100717, 100114 ;i 100113.
Aceast[ investi\ie este
nou[. Apa pentru iriga\ii
va fi ob\inut[ prin
realizarea a dou[ foraje de

exploatare. Ca rezultat al
procesului de exploatare
nu vor rezulta ape uzate.
Aceast[ solicitare de aviz
este conform[ cu
prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modific[rile
;i complet[rile ulterioare.
Persoanele care doresc s[
ob\in[ informa\ii
suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de
gospod[rire a apelor pot
contacta solicitantul de
aviz la adresa men\ionat[.
Persoanele care doresc s[
transmit[ observa\ii,
sugestii ;i recomand[ri se
pot adresa solicitantului
Zaha Monica, ̀ n calitate de
beneficiar sau la adresa de
e-mail<
nuciferia.zaha@gmail.com,
dup[ data de 04.12.2018.
(IZ728315)
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COSTUME CARNAVAL
Pia\a Eroii Revolu\iei, nr. 18,

vizavi de Hotel Cardinal,
telefon 0748.529.273

MAGAZIN DE BALOANE 
cu Heliu ;i accesorii pentru

diferite evenimente, 
str. Martirilor Deporta\i, nr. 29

(`n sensul giratoriu la Pia\a Mare), 
telefon 0753887428

Complex Philadelphia
angajeaz[<

MECANIC AUTO
inf. la tel. 0744.393.750

monarh.recrutare@gmail.com

Complex Philadelphia
angajeaz[<

SP{L{TOR AUTO
inf. la tel. 0744.393.750

Angaj[m
buc[tar cu experien\[  

;i osp[tar
la complex Mujdeni.

Pentru detalii suna\i la
0753935842.

safety Broker satu Mare `;i extinde
echipa de v]nz[ri!!!

Dac[ vrei s[ faci parte din echipa
noastr[ de v]nz[ri, a brokerului de
asigur[ri nr. 1 din Rom]nia, ai experien\[

`n v]nz[ri de servicii financiare ;i-\i plac lucrurile bine f[cute,
atunci a;tept[m CV-ul t[u la adresa< otilia.buzila@safetybroker.ro.

Patiseria DANieL
angajeaz[ 

muncitori necalifica\i 
;i ambalatori.

inf. la tel. 0261-716.020 sau
pe str. Aurel Vlaicu, nr. 69.

Angajez contabil[
la ViP tAXi.

inf. la telefon
0745.526.167.

:coALA  GiMNAZiALĂ  BAtARci 
organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de<

MUNCITOR  III,  normă întreagă,  perioadă  nedeterminată.
Condi\ii obligatorii<

• studii - minim  şcoală  profesională>
• vechime  - minim 6 ani în specialitatea postului>

Concursul se va desfăşura la sediul institu\iei în data de 20.12.2018 începând cu ora
10. Dosarele  de concurs se depun la secretariatul unită\ii în perioada<
26.11.2018 - 10.12.2018.

telefon persoan[ de contact< 0742.047.801 

Restaurant Match Point
angajeaz[

* barman/[ *osp[tar/[.

oferim salariu 
motivant (2.000 lei).

inf. la tel. 0740.149.172.

www.accord-travel.ro

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

CARNAVAL VENE|IAN
01 - 04.03.2019 

autocar din Satu Mare, hotel 2-3* cu mic dejun 

Angaj[m agen\i 
de securitate!

Info la telefon< 
0361-410.555

Farmacia Sf. Treime 
str. Lucian Blaga cU 2 

Orar prelungit<
L - V< 8<00 - 24<00 
S - D< 9<00 - 22<00

telefon< 0261.763.430

complex Match Point
angajeaz[

`ngrijitor baz[ sportiv[

Informa\ii la telefon
0740.149.172

BiLKA
ALeGe AcoPeRi:UL iDeAL :i  DURABiL!

*|iGL{ MetALic{ * tABL{
cUtAt{ * JGHeABURi  :i  BURLANe
*PL{ci  tRANsPAReNte  Pt.  HALe

* teRAse * tiNicHiGeRii  
* FeRestRe De MANsARD{

* HiDRoiZoLA|ii 
* AccesoRii  Pt. AcoPeRi:.

toate le g[si\i acum ;i `n 6 rate la< 
VeKBAN  s.R.L. satu  Mare, 

str. eNeRGiei, Nr. 5.
0723 – 522.010 > 0744 – 545.296.

servicii de 
dezinsecție căpușe
la școli, grădinițe, 
cur\i și grădini!

Informa\ii la telefon
0748.453.685

Hotel & Restaurant Poesis
angajeaz[

☛ Recep\ioner[ 

☛ osp[tari
Pentru informa\ii suplimentare v[
rug[m s[ suna\i la 0752.194.896

SOCIET{|I
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     În Giurtelecu
Hododului, așezare de sub
Codru, marcarea celor 100
de ani de la înfăptuirea
Marii Uniri s-a făcut printr-
un șir de manifestări
dedicate acestui eveniment
însemnat în istoria
românilor.

      Activitățile au debutat cu
intonarea Imnului Național
“Deșteaptă-te, române!’’.

Momente artistice

     Au urmat momentele

artist ice atent pregătite și
prezentate de preșcolarii și
elevii  din ciclul  primar și
gimnazial ai Școlii Gimnaziale
Giurtelecu Hododului.
      Alături de ei au fost cadrele
didactice<  Monica Zoicaș,
Mariana Toth, Jenica Perșe,
Cornelia Tarba, Olimpia Zoicaș
și Daniela Goia. Însemnătatea
sărbătoririi zilei de 1 Decembrie
ca Zi Națională a României și
programul artist ic care a
cuprins cântece și  poezii
patriotice au animat cu
însuflețire participanții.

Un arbore simbolic

După ce clopotele Bisericii
Ortodoxe din localitate au bătut
“cântând reîntregirea”,  iar
răsunetul acestora și-a încheiat
ecoul, un grup de tineri ai
Parohiei  ortodoxe din
localitatea Giurtelecu
Hododului - Teodora și Andrei
Tarba, Darius Mihai și Andrei
Alin Nemeș   - au   plantat în
preajma bisericii ortodoxe cu
hramul “Adormirea Maicii
Domnului”, în mod simbolic,
“Gorunul Centenarului”, spre
seculară aducere aminte a
tuturor celor care au luptat
pentru înfăptuirea Marii Uniri.
Copacul a fost pus la dispoziție

de profesorul Vasile-Cornel
Cuceu, inițiatorul acțiunii și cel
care ne-a scris despre inedita
manifestare.
      În cadrul Sfintei Liturghii
desfășurate, parohul local,
preotul Nemeș Alin Vasile, a
ținut un Te Deum pentru a da
glas sentimentelor de
recunoştinţă, de slăvire şi de
mulţumire ale obştii religioase
a giurtelecanilor faţă de
Dumnezeu cu  prilejul trăirii
acestui eveniment unic și
excepțional pentru națiunea
română.

A consemnat V. Nechita

Locuitorii din Giurtelecu Hododului 
au sădit “Gorunul Centenarului”
Dup[ intonarea Imnului de Stat, au urmat momentele pregătite de copiii din localitate

După ce clopotele Bisericii Ortodoxe din localitate au bătut “cântând reîntregirea”, iar răsunetul acestora și-a încheiat ecoul, un grup de
tineri ai Parohiei ortodoxe din localitatea Giurtelecu Hododului au plantat în preajma bisericii ortodoxe cu hramul “Adormirea Maicii
Domnului”, în mod simbolic,  “Gorunul Centenarului”, spre aducere aminte a tuturor celor care au luptat pentru înfăptuirea Marii Uniri

      Concertul simfonic al
Filarmonicii “Dinu Lipatti”
programat joi, 6 decembrie, de la
ora 18<30, aduce revenirea pe
scena sătmăreană a violonistului
Vlad Răceu, care a mai susținut
în acest an un concert cu
orchestră (nr. 2 de Prokofiev) și
un recital cameral.
      Absolvent al Liceului de Artă
“Aurel Popp” Satu Mare și cadru
universitar al Academiei
”Gheorghe Dima” din Cluj-
Napoca, Vlad va cânta alături de
pianistul Demeny Balazs în
Concertul pentru vioară și pian

în re minor de Felix Mendelssohn,
scris pe când compozitorul avea
14 ani, o lucrare cu caracter pre-
romantic, influențat de modelele
oferite de Weber și Hummel și de
școala violonistică franceză.
      Dirijorul Ștefan Novak
completează programul cu
Dansurile simfonice op. 64 de
Edvard Grieg, o suită de patru
miniaturi inspirate de folclorul
norvegian.
      Este valabil abonamentul cu
numărul 9, iar biletele se găsesc
la intrarea sălii de concerte.

Vasile A.

Vlad Răceu revine joi 
pe scena Filarmonicii

     Secția română a Teatrului
de Nord prezintă în luna
decembrie o premieră pentru
copii  (dar parcă mai ales
pentru cei mari) și o remontare
a unui succes de acum cinci
ani, alături de câteva reluări.
     ȚProstia omenească” după

Ion Creangă, în adaptarea și
regia lui Andrei Mihalache,
incluzând în scenariu și
“Soacra cu trei nurori”, are
premiera sâmbătă,  15
decembrie, de la ora 11, și se
reia luni, 17 decembrie, de la

ora 13.
     La 5 ani după premieră,

revine pe scena Sălii Mari
”Profesorul de franceză” de
Tudor Mușatescu, în regia lui
Andrei Mihalache, spectacol
programat în trei reprezentații
în zilele de 11 și 12 decembrie.
     ”Cenușăreasa” se joacă în 6,

11 și 17 decembrie, ”Almost,
Maine” se poate revedea în 13
decembrie,  iar ”Iluzii” se
întoarce în program duminică,
16 decembrie.

V. Andreica

Spectacolele Teatrului de Nord
în luna decembrie

      Comunitatea Evreilor din
Satu Mare sărbătorește în aceste
zile Hanuka. Lumânările de
Hanuka se aprind timp de opt
zile, la Sinagoga din str. Decebal,
nr. 4A, începând cu ora 18<00,
pe tot parcursul acestei
săptămâni.
      Joi, 6 decembrie, la ora 11<00,
Prim Cantorul Federației
Comunităților Evreiești din
România susține un concert cu
muzica specifică sărbătorii.
      În apocrifa 1 Macabei se
relatează cum Iuda Macabeul a
reinaugurat Templul de la
Ierusalem. S-au făcut de
asemenea noi ustensile sacre,
inclusiv un sfeșnic, un altar
pentru tămâiere, vase, perdele
etc. Potrivit tradiției talmudice,

în timpul purificării Templului
s-a descoperit o căniță de ulei
sfânt, vestita menora. Deși era
puțin, cât pentru o singură zi,
uleiul a ars 8 zile neîntrerupt.
Pentru pomenirea acestei
minuni s-a instituit o sărbătoare
de opt zile, și anume Hanuka.
      În fiecare seară de Hanuka
se aprinde Hanukia, menora
specială destinată acestei
sărbători care justifică atributul
de “Sărbătoarea luminilor”.
Lampa se aprinde o dată cu
lăsarea nopţii, cu circa jumătate
de ceas înainte de asfinţit. Se
servesc mâncărurile prăjite în
ulei, dar gustoase, specifice
sărbătorii< gogoșile umplute cu
dulceață și chieluțele de cartofi.

V. A.

Comunitatea Evreilor din Satu 
Mare sărbătore;te Hanuka

Informa\ii la telefon< 0744.127.595 

Platouri la pachet
~ncep]nd de la 30 de lei/persoan[

      Elevii de la școlile
profesionale ar urma să
primească navetă, cazare și masă
gratuite numai dacă se obligă să
lucreze minimum 5 ani în
România. Obligarea tinerilor să
rămână în țară dacă vor susținere
pentru școală este promisiunea
pe care guvernul Dăncilă a făcut-
o sindicatelor din învățământ de
Centenar, în ședința Executivului
de la Alba Iulia.
      “Elevii din învățământul
profesional care studiază în altă
localitate decât cea de domiciliu
și care se obligă să lucreze
minimum 5 ani în România
beneficiază de decontarea
integrală a cheltuielilor privind
cazarea, hrana și transportul, pe
toată durata cursurilor și a
practicii școlare”, se arată în
acordul semnat de Viorica
Dăncilă.
      Termenul prevăzut în acord
pentru această măsură este 1
septembrie 2019. Modalitatea de
introducere a obligativității
rămânerii în țară dacă elevul vrea

navetă, cazare și hrană gratuite
este “legislația specifică
învățământului”, se arată în
acordul care prevede trei legi ale
învățământului< o lege a
învățământului preuniversitar, o
lege a învățământului universitar
și o lege cu statutul personalului
didactic.
      Acordul are 19 puncte, care
reprezintă tot atâtea promisiuni,
fiecare însoțit de un termen de
finalizare. Pe lângă majorările
salariale promise public, un punct
din acord prevede ca toate școlile
să învețe într-un singur schimb.
“Ministerul Educației Naționale
și Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației
Publice elaborează o strategie
pentru dezvoltarea infrastructurii
școlare, astfel încât toate unitățile
de învățământ preuniversitar să
învețe într-un singur schimb”, se
arată la punctul 14 din acord.
Termen de realizare< 31
decembrie 2019.

Stelian Crainic

Elevii de la profesională, 
obligați să lucreze în România
minimum 5 ani       Ministerul Educației

Naționale lansează, cu prilejul
Zilei Naționale de 1 Decembrie
2018, un concurs național de
creativitate pentru elevi și
studenți consacrat celebrării
Centenarului Marii Uniri,
concurs care a luat startul luni, 3
decembrie 2018, se anunță într-
un comunicat de presă.
      “Ministerul Educației
Naționale lansează, cu prilejul
Zilei Naționale de 1 Decembrie
2018, un concurs național adresat
tuturor preșcolarilor și elevilor
din învățământul preuniversitar,
cu următoarele secțiuni< creație
literară (versuri, proză, eseuri),
arte vizuale și muzicale, creații
media. Concursul este deschis și
studenților din învățământul
superior, domeniul arte vizuale,
din cadrul a 18 universități din
țară (care se pot înscrie la
secțiunea aferentă). (. . .)
Concursul cu tema ‘Recunoștință
făuritorilor Marii Uniri’
presupune elaborarea unei lucrări
originale, reprezentative pentru
viziunea autorului. Concurenții
au libertatea de a-și alege

formatul de prezentare”,
informează Ministerul Educației.
      “Concursul va lua startul luni,
3 decembrie 2018, sub semnul
emoției și inspirației generate de
sărbătoarea de 1 Decembrie, și se
va finaliza în ultima zi de școală
sau cursuri din semestrul I al
anului școlar în curs”.
      “În învățământul
preuniversitar, competiția se va
desfășura pe niveluri de
învățământ (preșcolar, primar,
gimnazial, liceal), sub
coordonarea cadrelor didactice
de specialitate. În vacanța
intersemestrială (2-10 februarie
2019), la nivelul fiecărui
inspectorat școlar vor fi selectate
cele mai reușite lucrări ale
preșcolarilor și elevilor din fiecare
județ. În desemnarea
premianților, ponderea cea mai
mare o va avea originalitatea
creației”, spune Ministerul în
același comunicat de presă.
Câștigătorii urmează să fie
mediatizați și vor primi premii,
Medalia Centenar și o diplomă
de excelență.

A consemnat N. Deleanu

Ministerul Educației lansează
un concurs de creativitate


