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Daniela Culic este preşedintele filialei PROIS-NV Satu Mare
» Sute de sătmăreni s-au rugat împreună, ca semn de solidaritate cu cei nevoiași
Sfânta Elisabeta este patroana cerească a nevoiașilor, celor aflați la suferință, precum și a tuturor organizațiilor și
oamenilor binevoitori care le întind acestora o mână de ajutor. Cu prilejul zilei Sfintei Elisabeta, grupul de diaconie
din cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Satu Mare, miercuri, 19 noiembrie, în ziua sărbătorii i-a invitat pe toți
credincioșii sătmăreni la […]
» Băsescu a cerut începerea urmăririi penale în cazul fostului ministru David
Preşedintele Traian Băsescu a declarat, miercuri, că a făcut solicitarea pentru începerea urmăririi penale pe
numele lui Cristian David, suspectat de încasarea unei mite de 500.000 de euro, precizând că decizia nu
înseamnă că acesta este vinovat, dar va merge în faţa procurorilor pentru clarificări. Potrivit preşedintelui, în
documentaţia trimisă de Parchetul General, provenită de […]
» Deputatul Mircea Roşca, cercetat petru corupţie, a fost reţinut
Deputatul liberal Mircea Roşca, cercetat de către procurorii DNA pentru fapte de corupţie, a fost reţinut, miercuri
noapte, după ce a fost audiat peste două ore la sediul DNA Ploieşti, el fiind dus în arestul IPJ Prahova, de la
Câmpina. La miezul nopţii, parlamentarul liberal, acuzat de mai multe fapte de trafic de influenţă, a […]
» Băsescu s-a întâlnit la un local din Capitală cu Elena Udrea şi cu lideri ai PMP
Traian Băsescu s-a întâlnit, miercuri seară, cu Elena Udrea şi cu un grup de aproximativ 20 de lideri ai PMP, la
Hanul Berarilor, surse din formaţiune declarând că se discută despre intrarea actualului preşedinte în partid din
decembrie, când nu va mai fi şef al statului. Preşedintele Traian Băsescu s-a întâlnit cu lideri ai PMP […]
» Oierii sătmăreni vor să cumpere 331 de berbeci cu spijin financiar prin minimis
Contribuţia MADR este de 823.475 de lei Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR, printr-un act
normativ a alocat suma de 10 milioane de lei care să se acorde fermierilor ca sprijin pentru achiziţia de berbeci de
reproducţie şi de juninci din rase specializate. Iată că înainte de a fi expirat săptămâna trecută perioada de […]
» FMI vine la Bucureşti pentru bugetul 2015
Proiectul bugetului pentru anul viitor va fi supus dezbaterii publice după data de 10 decembrie, când se va încheia
misiunea comună FMI şi CE, care va veni pe 2 decembrie la Bucureşti strict pentru discuţii pe această
problematică, a anunţat miercuri Ministerul Finanţelor Publice. Misiunea comună de experţi ai Fondului Monetar
Internaţional şi Comisiei Europene […]
» Limitele unui partid social
Cu toate că a câştigat cele mai importante alegeri din România, nu Klaus Iohannis este personajul principal. În
aceste zile subiectul cel mai fierbinte este legat de PSD. Spre ...
» Biocombustibilul din portocale nu este coroziv
Biocombustibilul este un produs impus de Uniunea Europeană spre a fi introdus în carburanţii tradiţionali. Cele
mai mari cantităţi de biocombustibil se obţin în prezent prin distilarea cerealelor – porumb, mei, sorg ş.a.
Cercetătorii japonezi, pe seama unor teste recente au dovedit faptul că bicomobustibilul obţinut din portocale nu
este coroziv. Se prezeată a […]
» Guvernul German susţine politicile privind agricultura ecologică

Agricultura ecologică europeană are nevoie de modificări substanţiale sau de noi regulamente, a declarat
Christian Schmidt, ministrul Agriculturii din Germania, a declarat că agricultura ecologică europeană are nevoie
de modificări legislative. Demnitarul german consideră că agricultura ecologică are nevoie de sprijin politic, dar şi
financiar. Sunt necesare prime atractive pentru a spijini reconversia şi […]
» La Casa Verde a avut loc dezbaterea publică “Revizuirea planului local de acțiune pentru protecția
mediului”
La Casa Verde a avut loc dezbaterea publică “Revizuirea planului local de acțiune pentru protecția mediului în
județul Satu Mare”, organizată de Protecția Mediului. Au luat parte reprezentanți ai unor instituții. Cetățenii care au
propuneri pe plan județean mai au la dispoziție o lună, tocmai pentru a putea face propuneri, care să fie luate în
[…]
» Aglomerație la lansarea cărții lui Iohannis
Președintele ales Klaus Iohannis s-a aflat miercuri seară, la târgul internațional de carte Gaudeamus, organizat la
Romexpo, în Capitală, pentru a-și lansa volumul autobiografic, ”Pas cu pas”. Întâmpinat de o mulțime de oameni,
Iohannis a declarat că este bucuros că este așteptat de atât de multe persoane, relatează B1tv. În momentul în
care i s-a […]
» Traian Băsescu, primele declaraţii după alegeri
Preşedintele Traian Băsescu a făcut miercuri primele declaraţii de presă după alegeri. El a spus că salută
iniţiativa lui Klaus Iohannis şi a lui Victor Ponta de a accelera procesele derulate în Parlament privind respingerea
legii graţierii şi amnistiei, precum şi răspunsul pozitiv la cererile DNA privind arestarea şi percheziţiile unor membri
ai Parlamentului. Cele […]
» Dacă criminalul de pe dig este necrofil, el va ataca din nou
Crima de pe dig, dar mai ales zvonurile despre atacuri asupra femeilor în Satu Mare, au creat o adevărată
psihoză în masă. De la o zi la alta se aude că undeva a fost atacată o femeie singură. Oamenii sunt speriaţi şi
supăraţi pe poliţia care, spun ei, nu îi apără. Zvonurile circulă din gură […]
» CCR așteaptă rezultatele BEC pentru validarea alegerilor
Președintele Curții Constituționale a României (CCR), Augustin Zegrean, a declarat miercuri că, dacă BEC va
trimite joi rezultatele privind alegerile prezidențiale, este posibil ca vineri să aibă loc o “mare ședință festivă”.
Zegrean a precizat că validarea rezultatelor alegerilor se va face după primirea dosarului de la BEC. “Încă nu am
primit dosarul. Ne-am interesat, […]
» Neymar conduce la nivelul naționalelor
Neymar a reușit să înscrie de 15 ori pentru naționala Brazilie de fotbal în acest an. A demonstrat că se simte
excelent la reprezentativa țării sale, iar acest lucru îl situează pe primul loc într-un clasament al golgheterilor de la
nivelul echipelor naționale în 2014. Ultimele două goluri ale lui Neymar au fost marcate în […]
» Lucian Bute s-a accidentat la spate
Meciul de box dintre Lucian Bute și argentinianul Roberto Bolonti a fost anulat. Presa canadiană anunță că
românul s-a accidentat la spate la antrenamente. Meciul trebuia să se dispute la Montreal în data de 6
decembrie, însă a fost înlocuit cu partida lui Jean Pascal și Donovan George. La 34 de ani, Bute a luptat […]
» Simona Halep debutează devreme
Aflată în vacanță după Turneul Campioanelor, Simona Halep a declarat că nu va aștepta începutul lunii ianuarie
pentru a reveni pe terenurile de tenis. Ea va începe sezonul 2015 în ultima săptămână a anului 2014. Mai exact,
Simona, ocupanta locului 3 WTA intră în concurs în 29 decembrie, la Shenzhen (China), un turneu ceva mai […]

» Rezultate în amicalele naționalelor de fotbal
Ziua de marți a fost una a meciurilor amicale de fotbal atât în Europa cât și pe celelalate continente ale lumii. În
total s-au disputat 39 de meciuri, iar noi vă prezentăm rezultatele celor mai importante partide. – Austria – Brazilia
1-2 (Dragovici 75/ David Luiz 34), Firmino 83) – Franța -Suedia 1-0 (Varane 83) […]
» Sanislău pierde la “masa verde” pentru bruscarea arbitrului
Comisia de Disciplină a Asociației Județene de Fotbal Satu Mare s-a întrunit în 18 noiembrie unde a hotărât
următoarele: – Voința Doba – Recolta Dorolț: suspendarea jucătorului Raul Ritli (Dorolț, eliminat pentru injurii la
adresa arbitrului) pentru două etape și amendă 75 lei; - Schwaben Cămin – Știința Beltiug: suspendarea
jucătorului Răzvan Lupaș (Beltiug, eliminat […]
» Acțiuni de prevenire a delicvenței juvenile la LPS
În cadrul unui parteneriat al Liceului cu Program Sportiv cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare s-a
realizat o acţiune amplă având ca temă “Prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor“, susţinută de
către comisar de poliţie Simona Săndulescu, coordonator al compartimentului de analiză și prevenire a
criminalității, în colaborare cu consilierul şcolii, Turtoi Timea […]
» România bate Danemarca cu 2-0 și încheia anul pe locul 15 în lume
La ultimul meci din acesta an, unul amical, selecționata României a învins echipa Danemarcei cu scorul de 2-0, la
pauză 0-0. În felul acesta echipa României și-a luat o minirevanșă după înfrângerea dureroasă de acum 10 ani,
de la București, scor 2-5. Prima repriză a fost una săracă în faze de poartă, fără mari ocazii […]
» Viitorul Viile Satu Mare, campioană de toamnă în Seria B a Ligii a V-a
Echipa antrenată de Nicu Șuta își dorește promovarea în Liga IV-a Una din surprizele campionatului Ligii a V-a la
fotbal a fost echipa AS Viitorul Viile Satu Mare. Dacă în urmă cu un sezon se bătea pentru evitarea retrogradării,
azi echipa din Viile Satu Mare a terminat pe locul întâi în Seria B a campionatului […]
» O victorie absolut normală în deplasarea din București
Rapid – CSM Satu Mare 61-88 (25-53) Liga Națională de baschet feminin ne-a oferit miercuri un meci între două
echipe aflate în partea de jos a clasamentului general. Un meci în care sătmărencele au strălucit, dar asta doar
pentru că au avut un adversar mediocru, dar care s-a văzut totuși în joc la final de […]
» Pedofilul Adrian Nistor a fost condamnat la 2 ani închisoare
Nistor Adrian Marin a fost condamnat la 2 ani închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de corupţie
sexuală. Hotărârea este definitivă şi executorie. Se aşteaptă emiterea mandatului apoi poliţiştii îl vor pune în
executare. Astfel în scurt timp, Nistor Adrian Marin va fi încarcerat.
» Actorul american Matthew McConaughey a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood
Actorul american Matthew McConaughey a primit, luni, o stea pe Walk of Fame din Hollywood. La ceremonie au
participat soţia şi cei trei copii ai săi, alături de colegii din filmul “Interstellar: călătorind prin univers”. Artistul a
primit, la începutul anului, premiul Oscar pentru cel mai bun actor pentru rolul din “Dallas Buyers Club”. În […]
» Tinerii au penalizat minciuna şi incompetenţa!
În 16 noiembrie tinerii au ieşit in numar foarte mare la vot. Un caz fără precedent în ultimii 14 ani. Au ieşit la vot
pentru ca s-au simţit jigniţi si ofensaţi de atitudinea domnului Ponta şi de campania murdară dusă de acesta.
Candidatul PSD ne spunea cu nonşalanţă cât de bine trăim în România, cât […]
» Meleşcanu a trădat. Dar pe cine?
Intrând în logica scenaritelor specifice perioadelor de tranziţie sau tranzitare a puterii, directorul SIE făcut peste

noapte ministru de Externe responsabil cu votul românilor din Diaspora, trebuie să fie făcut un joc. Jocul cuiva?
Fără ştirea liderilor PNL, Teodor Meleşcanu a fost numit director SIE de Traian Băsescu. S-a supărat Crin
Antonescu. După vreo doi […]
» Festivalul Internaţional ‘Craiova Muzicală’ – ediţia 41
O nouă ediţie a Festivalului Internaţional “Craiova Muzicală” va debuta vineri, 21 noiembrie 2014. Seria se va
desfăşura sub Înaltul Patronaj al Majestăţii Sale Regele Mihai I şi va cuprinde concerte simfonice şi vocalsimfonice, muzică de operă, muzică veche, muzică de cameră, recitaluri instrumentale şi de jazz. Prima
manifestare va fi susţinută de Orchestra Simfonică […]
» Recital al Cvartetului Voces
Astăzi, 19 noiembrie 2014, Sala Radio va fi gazda unui recital 100% Haydn susţinut de Voces – cvartetul de
coarde cu cea mai lungă tradiţie în România. Violoniştii Bujor Prelipcean şi Vlad Hrubaru, Constantin Stanciu –
violă şi violoncelistul Dan Prelipcean vor prezenta un program alcătuit din Cvartelele op. 2 nr. 4 şi 6 şi […]

