
deCeSe 

aducem un ultim
omagiu celui care a fost
bunicul ;i socrul nostru
:OnCOdI TRaIan,
acum la trecerea lui la
cele ve;nice! Bunul
dumnezeu s[-l odih-
neasc[ `n pace!
Nepotul Adrian ;i
ginerele Vasile 

______________
familia lazor anun\[
cu durere `n suflet `nc-
etarea din via\[ a iubit-
ului lor so\, tat[ ;i bunic
laZOR VaSIle. dac[
dori\i s[-i aduce\i un
ultim omagiu, v[ rug[m
contacta\i familia.
Familia `ndurerat[ 

______________
S-a oprit o inim[, a
disp[rut un suflet cald
;i bl]nd. nu te vom uita
niciodat[ frate ;i unchi
drag TRaIan :On-
COdI, plecat dintre noi
at]t de brusc. dum-
nezeu s[ te aib[ `n Paza
lui.
Sora Valeria cu so\ul
Constantin ;i nepo\ii
Sorin ;i Corina cu
familiile 

______________
niciodat[ timpul nu va
;terge durerea care ne-a
cuprins c]nd ne-ai
p[r[sit pentru tot-
deauna frate ;i unchi
drag TRaIan :On-
COdI. fie ca Bunul
dumnezeu s[-l a;eze `n
r]ndul celor drep\i!
Fratele Ioan cu so\ia
leti\ia ;i nepoata Simona
cu familia 

COndOlean|e 

Un ultim omagiu celui
care a fost procuror
aO:an VICTOR. Sin-
cere condolean\e ;i
`ntreaga mea compasi-
une familiei ̀ ndurerate.
dumnezeu s[-l odih-
neasc[ `n pace! 
Fam. M[rie; 
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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
30 aprilie 2020

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

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

Completezi un talon
;i câ;tigi

Numele .............................
Prenumele ........................
B.I. seria .... nr. ..............
Adresa ...............................
.............................................

Confirm[m participarea 
la concurs.

      Tragerea la sor\i va avea loc `n
30 aprilie 2020.

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 9.00-19.30, 
sâmb[t[ ~nCHIS,

duminic[ 12.00-19.30.

6,5 lei

Valabil numai pentru 
persoane fizice
9 - 10 aprilie

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

2
acest talon se p[streaz[ 

de c[tre participant.

Talon mic[ publicitateTalon mic[ publicitate

nume ;i prenume...................................

anUn|Ul (maxim 15 cuvinte)
se completeaz[ pe 

fORMUlaRUl TIP

la Agen\ia de 
MIC{ PUBlICITATE,

str. Micu Klein nr. 2, 
zilnic 9.00-19.30, 
sâmb[t[ ~nCHIS,

duminic[ 12.00-19.30.

6,5 lei

Valabil numai pentru 
persoane fizice
9 - 10 aprilie

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

1 1

"

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

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

100 DE LEI LUNAR!

"

Numele ................................. Prenumele .............................
Adresa ......................................................................................
Buletin identitate seria ............... nr. ...................................
Nr. chitan\ei de abonament .............. pe luna ...................
abonament persoană fizică - 30 lei/lună, persoană juridică - 49 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

CaSe

V]nd cas[ de vacan\[
locuibil[, la intrare `n Bercu
Ro;u (drumul de dale) + 7 ari
teren, cu toate utilit[\ile. 
0745.600.790

l Cas[ Valea-Vinului. 
0745.312.597
l V]nd cas[ Odoreu. 
0749.847.607

aPaRTaMenTe 2 

l V]nd apartament 2
camere, Carpa\i II. 

0749.210.218

Proprietar, v]nd apartamente
2-3 camere, bloc nou, strada
Gellert Sandor. 

0772.262.117, www.skyfall-
construct.ro 

aPaRTaMenTe 3 

l Apartament nou, 3 camere,
etajul 1, Centru nou. 
0749.089.956

aPaRTaMenTe 4 

Central, apartamente noi 4
camere.  0749.089.956

SCHIMBURI 

l Schimb apartament 2

camere cu 3 camere. 

0745.775.348
l Schimb apartament 2
camere cu cas[. 

0745.775.348

TeRenURI 

l V]nd teren intravilan `n
Veti; 72 ari, pre\ 25.000 euro.
 0745.644.347

1 ha teren intravilan ̀ n Pot[u,
cu posibilitate de parcelare,
utilit[\i< curent trifazic, ap[.
 0745.600.790

l Teren P[ule;ti. 

0745.312.597
l V]nd teren intravilan,
Ardud Vii, 36 ari, front 49,91
drum asfaltat, intrare din
dou[ p[r\i, zon[ frumoas[.
 0751.796.544

l Teren Stupilor 29 ari, 1690
euro/ar.  0745.775.348

CUmp{r{ri 
aUtO str{ine 

l Cump[r autoturisme
avariate/rabla, dup[ anul
2000.  0757.747.469
l Cump[r auto pentru rabla,
asigur radierea ;i transportul.
 0757.522.410

Cump[r autoturisme pentru
programul Rabla. 

0757.812.423

~nCHirieri 
aUtO str{ine 

l Autoturisme. 

0743.450.946
l ~nchiriez ma;ini. 

0744.185.607

l Autoturisme. 

0753.939.252
l ~nchiriez ma;ini, pre\ acce-
sibil.  0746.794.370

V}nZ{RI dIVeRSe

l Rezervoare 1000 litri, bu-
toaie 200 litri. 

0745.143.143
l V]nd lemne de foc ;i
rumegu;.  0745.143.143
l V]nd lemn foc< fag,
carpen, transport gratuit,
180.  0741.768.118
l V]nd lemn foc< fag,
carpen, stejar, 170, transport
gratuit.  0742.948.254
l V]nd lemne foc. 

0721.282.220

aGRICOle 

l V]nd cartofi de s[m]n\[.
 0742.775.646
l V]nd semin\e de trifoi,
lucern[, iarb[ ;i un selector.
 0745.077.268 sau
0744.367.830

anIMale 

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

l V]nd puicu\e ou[toare ;i
pui precrescu\i `n Ciuperceni.
 0744.961.898
l V]nd albine. 

0787.531.101
l V]nd porci de 100 kg. 
0746.401.260, 0740.024.190
l V]nd porci gra;i Pi;colt.
 0735.077.273
l V]nd porc 120 kg. 
0743.597.226
l V]nd porci carne 90 - 110
kg.  0748.305.561

dIVeRSe 

l Atelierul va fi mai iluminat
cu becurile de la Magnolia. 

CHIRII

l Dau garsonier[ `n chirie pe
ore / zile.  0751.335.521

Dau `n chirie ap. 4 camere,
ultracentral, mobilat sau gol,
pe termen lung, 300 euro. 
0742.318.209

CHIRII

dau `n chirie spa\ii
pentru produc\ie sau

depozitare + platforme
betonate, la ie;irea din
satu mare spre lazuri,

l]ng[ ;oseaua 
de centur[.

inf. la tel.< 0744.702.726

VÂNZ{RI CASE

vând casă plus teren 
(total - 657 mp), 
zona centrală, 
str. al. i. Cuza. 
preț informativ 
180.000 euro. 

tel. 0751.085757

Condiții generale<
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic
European și domiciliul în România>
b) cunoaște limba română, scris și vorbit> 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale>
d) are capacitate deplină de exercițiu>
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de
medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate>
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau
alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs>
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei
infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra
autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei
infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit
reabilitarea.

Condiții specifice<
a) sunt absolvenți de școală postliceală sanitară sau echivalentă,
specialitatea asistent medical generalist>
b) minim 5 ani vechime în muncă ca asistent medical generalist>
c) au promovat examenul de grad principal>
d) certificat de membru OAMGMAMR și avizul pe anul 2020>
e) asigurare de malpraxis valabilă>
f) aviz psihologic pentru exercitarea funcției de asistent medical,
cu schimb de noapte.

pentru înscrierea la selecția de dosare candidaţii vor înainta
următoarele documente<

a) cerere de înscriere la selecția de dosare> 
b) copie după actul de identitate sau orice alt document care
atestă identitatea, potrivit legii, după caz>
c) copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor
acte care atestă efectuarea unor specializări sau calificări, precum
și copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor
specifice ale postului>

d) copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care
atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea
studiilor, în copie>
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu
are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția
pentru care candidează>
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare eliberată, cu cel mult 6 luni anterior derulării
selecției de dosare, de către medicul de familie al candidatului
sau de către unitățile sanitare abilitate>
g) curriculum vitae.

angajarea fără concurs, prin selecție de dosare, 
se va desfășura astfel<

- afișarea anunțului - în data de 08.04.2020 - la sediul Spitalului
de Pneumoiziolgie Satu Mare, str. Ialomiței, nr. 9 și pe site-ul
instituției< www.spitalpnfsm.ro, la secțiunea “Anunțuri”>
- depunerea dosarului de angajare - în perioada 08.04.2020-
14.04.2020, până la ora 12<00>
- selecția de dosare - în data de 14.04.2020 la ora 13<00>
- rezultatul selecției de dosare - în data de 14.04.2020 la ora
15<00>
- prezentarea candidatului declarat “admis” la selecția de dosare
- în data de 15.04.2020, ora 8<00>
- încadrarea personalului - începând cu data de 16.04.2020.

Documentele se depun pe cât posibil electronic la adresa de
e-mail< tbc_sm.runos@yahoo.com (urmând ca persoana care
este selecționată să prezinte documentele în original la angajare,
în vederea verificării conformității copiilor cu acestea)  sau la
Biroul RUNOS al unităţii din Municipiul Satu Mare, str.
Ialomiței, nr. 9, până la data de 14.04.2020, ora 12<00.

Adeverința medicală prevăzută la lit.f) care atestă starea de
sănătate a candidatului va conține în clar< număr, dată,
mențiunile “Nu figurează în evidențe cu boli cronice și
neuropsihice” și “Apt de muncă”, numele emitentului și calitatea
acestuia, în formatul stabilit de Ministerul Sănătății.

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
satU mare

Str. Ialomiței, nr. 9, Cod poştal< 440078, Cod fiscal< 3897530, 
 0261-730913,  Fax 0261-768377,   tbc_sm@yahoo.com, www.spitalpnfsm.ro

anUnȚ 
având în vedere prevederile de la art. 16 din decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul româniei,

\inând cont de caracterul excepțional al măsurilor ce sunt puse în aplicare la nivel național și la nivelul spitalului de
pneumoiziologie satu mare, precum și deficitul de personal cu care se confruntă unitatea sanitară,

spitalul de pneumoiziologie satu mare angajează fără concurs pe durată determinată de 6 luni, prin selecție de dosare,
personal contractual pe 2 (dou[) posturi de asistent medical principal (pl) la secția ii Bixad, funcție de execuție.

la selecția de dosare poate participa orice persoană care îndeplinește următoarele<

informaţii suplimentare se pot obţine tot în intervalul orar 12<00-14<00 la nr. de telefon 0261730913, interior 102.

==== ==

= deCeSe =

= COndOlean|e =

VÂNZ{RI AP. 2 CAM.

VÂNZ{RI AP. 3 CAM.

VÂNZ{RI AP. 4 CAM.

VÂNZ{RI TERENURI

SCHIMBURI

VÂNZ{RI DIVERSE

VÂNZ{RI AGRICOLE

VÂNZ{RI ANIMALE

DIVERSE



l Chirie ap. central, utilat.
 0787.778.964
l Spa\ii 100-1500 mp. 
0744.578.910
l ~nchiriez garsonier[ Micro
17.  0770.375.587
l Ofer garsonieră în chirie
pe Str.Cloșca, bl. G 2, et.4,
Satu-Mare, mobilată, utilată.
 0745.415.754

CUMP{R{RI

l Cump[r pene. 

0754.525.199

l Cump[r autoturisme pen-
tru programul rabla. 

0748.055.158

PReST{RI SeRVICII

Forez f]nt]ni. 

0742.235.813

l Repar frigidere, ma;ini
sp[lat la domiciliu. Ofer
garan\ie.  0261.766.572,
0361.806.612, 0745.868.542,
0766.544.498
l Ra;chetez ;i pun parchet
cu utilaj profesional, lucr[ri
de calitate.  0746.623.401

l “Pufosul” - cur[\[torie
perne, plapume, lenjerii. 
0757.335.648, 0742.235.813
l Execut[m terase, foi;oare,
cabane lemn. 

0751.242.990
l Execut[m demol[ri,
s[p[turi, orice, cu buldoexca-
vator.  0753.653.304

Execut finisaje< gresie, faian\[,
montat u;i, parchet laminat,
renov[ri, betoane, pavaje ;i
;lefuit glet cu ma;ina. 
0754.609.906

l :coal[ pentru permis de
conducere categoria BE. 
0740.794.370
l Ra;chetez parchet cu
ma;in[ cu aspirator, pun par-
chet masiv ;i laminat. 
0742.397.265
l Execut lucr[ri cu miniex-
cavator.  0748.255.023
l Execut finisaje, gresie ;i
faian\[.  0743.504.439
l Repar TV.  0745.464.289
l Forez f]nt]ni, transport
nisip, balast etc. 

0770.548.028
l Execut[m lucr[ri instala\ii
sanitare inclusiv montaj cen-
trale termice. 

0747.535.603
l Zugr[veli, finisaje. 

0770.545.907
l Finis[ri, gresie, faian\[. 
0747.485.876

TRanSPORT TURISM

l Transport balastru, nisip,
moloz, lemne foc. 

0743.488.272
l Transport persoane Aus-
tria.  0740.794.370
l Transport nisip, balast,

p[m]nt, moloz, locuri
`nguste 3-7 mc. 

0755.671.938
l Transport nisip, balast,
piatr[, p[m]nt, moloz 6-10-
20 mc.  0745.203.220

Transport-mut[ri. 

0755.863.222

Balastru 150 ron. 

0747.372.280

Marf[-iein. 

0745.049.715

l Marf[-mut[ri. 

0753.807.001
l Transport marf[. 

0758.190.666

l Caut cioban. 

0745.367.303, 0769.473.824
l Angaj[m deservent utilaje,
;ofer C, E ;i muncitori necali-
fica\i.  0786.747.185

SC Agro Radu SRl angajeaz[
pentru punctul de lucru
lazuri, laborant[ ;i silozar
(operator tablou comanda
siloz). Calificarea se face la
locul de munc[. Oferim
condi\ii decente de munc[.
Cerem ;i oferim seriozitate.
A;tept[m CV-uri la adresa de
email agroradu@yahoo.com
Detalii la  0727.710.106,
0722.584.235

l Caut muncitor la ferm[ de
vaci, rog seriozitate. Inf la 

0740.094.415
l Caut tractorist. 

0747.925.408

Angajez 1 persoan[ sau fami-
lie la `ngrijit de bovine ;i la
sala de muls. Ofer salariu
atractiv + cazare. 

0741.330.618, 0752.198.896

Sumiriko AVS Rom]nia SRl
angajeaz[ operatori `n pro-
duc\ie> electricieni ;i l[c[tu; ̀ n
`ntre\inerea utilajelor. Pro-
gram `n 3 schimburi, oferim
salariu motivant, premii an-
uale (echivalent al 13-lea
salariu), bonusuri de perfor-
man\[, tichete de mas[ + o
mas[ cald[ pe zi, transport
gratuit pe raza ora;ului sau de-
contarea abonamentului. CV-
urile sunt a;teptate la sediul
firmei< Parc Industrial Sud, nr.
11, e-mail<
cariere@avs.sumiriko.com, 
0261.706.110

Abo Mix S.A. Satu Mare anga-
jeaz[< muncitori necalifica\i
pentru ferma de suine din loc.
Moin ;i pentru fabrica de
nutre\uri din loc. Satu Mare.
Pentru informa\ii supli-
mentare suna\i la 

0747.297.851. A;tept[m CV-
urile pe jobro@abomix.com
sau la sediul firmei str. De-
pozitelor nr. 31

l Societate confec\ii metalice

angajeaz[ sudor, program 8
ore, salariu conform aptitu-
dinilor ;i seriozit[\ii. 

0744.268.238
l Angajez muncitori pentru
lucru `n cimitir, experien\a ;i
calificarea constituie avantaj.
Pentru rela\ii  0743.158.743
l Angaj[m contabil[ pentru
eviden\[ primar[ ;i
v]nz[toare.  0744.513.541
l Angajez ;ofer taxi. 

0740.794.370

SOCIeT{|I 

l Elsaco Soc. Coop. convoac[
Adunare General[ Ordinar[
pentru data de 24.04.2020, ora
10.00 la sediul societ[\ii str.
Arge;ului 5. Ordine de zi< 1.
Raportul de gestiune al consil-
iului de administra\ie pe 2019
;i raportul comisiei de cenzori>
2. Bilan\ul contabil ;i reparti-
zarea profitului pe 2019> 3.
Bugetul de venituri ;i cheltu-
ieli pe 2020> 4. Diverse. 
l Tehnometal Soc. Coop.
convoac[ Adunare General[
Ordinar[ pentru data de
24.04.2020, ora 10.00 la sediul
societ[\ii str. Petofi 3. Ordine
de zi< 
1. Raportul de gestiune al con-
siliului de administra\ie pe
2019 ;i raportul comisiei de
cenzori> 2. Bilan\ul contabil ;i
repartizarea profitului pe
2019> 3. Bugetul de venituri ;i
cheltuieli pe 2020> 4. Diverse
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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

angaj[m colaboratori !!!

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[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

CUMP{R{RI

mB europa srl
partener saFetY BrOKer de asiGUrare srl & saFetY Credit

Stimați Parteneri,
Datorită riscului actual de epidemie / pandemie, am luat unele mă-

suri pentru a ne menține angajații ;i pe d-voastr[, asigura\ii no;tri, mai
în siguranță. Aș dori să împărtășesc câteva dintre acestea care ar putea
fi legate de relația Dvs. cu noi.

1. Încurajarea angajaților noștri să lucreze de acasă<
Unii dintre angajații noștri au început să lucreze de acasă. Totuși, acest
lucru nu va schimba nimic cu privire la serviciile pe care vi le oferim.
Toți angajații noștri au asigurată infrastructura de care au nevoie pentru
a-și continua munca.
Este o realitate că modalitatea zilnică de comunicare, a Dvs. cu noi, este
aproape în întregime în format electronic.

2. De asemenea, am decis să relaxăm orele de lucru ale angajaților noștri
care lucrează în continuare în sediul nostru.
Dacă aveți nevoie să veniți la sediul nostru, vă rugăm să o faceți între
orele 10<00-16<00, SATU MARE, strada Decebal, nr. 5.

Motivul este că ne dorim ca angajații noștri ;i dumneavoastr[ s[ fi\i `n
siguran\[!

Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că această decizie nu ne schimbă
programul de lucru. Pentru toate comunicările electronice, programul
nostru de lucru rămâne la fel ca înainte.

8<00- 17<30 în perioada de luni până vineri
Asigur[ri online<

0744393211 marcel.buzila@safetybroker.ro,
0724393211

gabriela.bu@safetybroker.ro,
0751418828

ioana.ciuverca@safetybroker.ro,
0744288530

vasile.pop@safetybroker.ro,
0737577699

stefan.bauholczer@safetybroker.ro,

sau v[ rug[m s[ contacta\i telefonic partenerul SAFETY cu care colab-
ora\i d-voastr[.

A ASIGURA ~NSEAMN{ A ~N|ElEGE.
A ~N|ElEGE ~NSEAMN{ A FI ~N SIGURAN|{.

asigur[ totul OnlIne!

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

TRANSPORT TURISM

      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

OFERTE SERVICIU

 EXCLUSIV LV
Angaj[m 

;oferi autobus 
din tot jude\ul 
Satu Mare.

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

anGaJeZ brutar-patiser,
ajutor brutar ;i

ambalatori.

Program de lucru `n 2
schimburi.

Inf. tel 0261-716020

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

la a-8-a
a n i v e r s a r e
pentru ZaRa
a n n a B e l
TaTU< Ridic[m
paharul ;i-\i ur[m
de bine, azi e s[rb[toare,
suntem l]ng[ tine ;i de vor
trece anii ;i vom
`mb[tr]ni, o via\[-ntreag[,
l]ng[ tine vom fi. Ce am
putea s[-\i mai dorim,
dec]t s[n[tate, minte, put-
ere ;i o copil[rie lini;tit[.
“la mul\i ani ferici\i”! Cu
mult[ dragoste, bunicii
Mariana ;i Voicu Chioran 

FEL IC IT{RI

PREST{RI SERVICII

SOCIET{|I

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.

sC desiGn FOr liFe srl 
produc[tor de mobilier 

de `nalt[ calitate
angajeaz[ desenator tehnic!
Cerin\e< experien\[ `n programe
Turbocad ;i/sau Autocad,
cuno;tin\e temeinice de limba
englez[.

Rug[m CV la adresa
info@design-for-life.eu. 

Inf. la tel.< 0261-839664 sau
0732.331.794
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: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

Sud O ku Sud O ku - un joc pentru inteligen\i 
         Scopul acestui puzzle este de a introduce un num[r de
la 1 la 9 ̀ n fiecare celul[ a tablei. Tabla 9x9 este format[ din
9 table de dimensiuni 3x3, numite regiuni, care con\in deja
anumite cifre fixate de la `nceputul jocului. fiecare rând,
coloan[ ;i regiune trebuie s[ con\in[ maxim o instan\[ a
fiec[rei cifre. Solu\ia o ve\i g[si `n num[rul urm[tor.
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BilKa
|IGl{ METAlIC{ 
TABl{ CUTAT{

JGHEABURI  :I BURlANE

BilKa, nr. 1  `n  aCOperi:Uri!
~n SATU MARE, Str. Energiei, Nr. 5

VEKBAN S.R.L.
Partener Autorizat BIlKA

10 ani de eXperien|{
:i prOFesiOnalism!

plata ;i `n 6 rate!
0723-522.010> 0744-545.296

Magazinele de unde se poate
cump[ra ziarul Informa\ia Zilei
 
 

CARTIER / ZONA STRADA DENUMIRE 
MAGAZIN 

CARPATI II STR BARGAULUI SANTEC SRL 
 STR AMBUDULUI SANTEC SRL 
  GOIA IANOS SRL 
 STR GANEA SANTEC SRL 
  BARTA SRL 
  HARGA COM SRL 
M 17 STR. PAULESTIULUI SANTEC SRL 
 STR JOCULUI BARTA ATI SRL 
 STR INDEPENDENTEI QUEEN STAR SRL 
PIATA SOARELUI STR OCTAVIAN GOGA BARTA ATI SRL 
M 16 ALEEA UNIVERSULUI SANTEC SRL 
 STR LALELEI SANTEC SRL 
 STR ZENIT SANTEC SRL 
 STR BRANDUSA BARTA ATI SRL 
 B-DUL SANATATII BARTA ATI SRL 
M 14 ALEEA MURESULUI BRASERO SRL 
 DARIU POP BARTA ATI SRL 
BOTIZULUI STR BOTIZULUI SANTEC SRL 
 STR BOTIZULUI BARTA ATI SRL 
 STR BOTIZULUI VIDALIMENT SRL 
 STR BOTIZULUI KAUFLAND 
CAREIULUI STR CAREIULUI C27 BARTA ATI SRL 
 STR CAREIULUI C49 BARTA ATI SRL 
 STR CAREIULUI KAUFLAND 
SPITALUL NOU PRAHOVA DANA PRESS SRL 
P-TA MICA MAGAZIN PETSHOP CERI IMPEX SRL 
CENTRU VECHI ALEXANDRU IOAN CUZA BARTA ATI SRL 
CARTIER 
SOLIDARITATII 

STR VIITORULUI SANTEC SRL 

 STR GEORGE CALINESCU SANTEC SRL 
P-TA 14 MAI  STR TRANDAFIRILOR SANTEC SRL 
GHEORGHE BARITIU STR GHEORGHE BARITIU SANTEC SRL 
AVRAM IANCU STR AVRAM IANCU PENTAGON ALB SRL 
MAGNOLIEI STR MAGNOLIEI DAVID 2017 SRL 
CAREI CHIOSC DE ZIARE KISS ALEXANDRU IF 
 STR MIHAI VITEAZU KAUFLAND 
NEGRESTI OAS STR VICTORIEI LOBRYCOM SRL 
TASNAD MAGAZIN CENTRU BIKFALVI ILEANA IF 
PAULESTI MAGAZIN ALIMENTAR SANTEC SRL 

veKBan srl 
angajeaz[<

▶ aGenT V}nZ{RI
▶ InGIneR

COnSTRUCTOR 
▶ dIReCTOR V}nZ{RI 

CV la vekban@yahoo.com.
Cei selecta\i vor fi

contacta\i telefonic!

Complex Philadelphia
angajeaz[<

SP{l{TOR aUTO
inf. la tel. 0744.393.750

Complex Philadelphia
angajeaz[<

MeCanIC aUTO
inf. la tel. 0744.393.750

monarh.recrutare@gmail.com

angajez<
☛ :ofer

profesionist 
pe intern

inf. tel. 0745.526.167

 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

Angaj[m 
agen\i de securitate!

Info la telefon< 
0361-410.555

s.C.m dr. Coica
angajeaz[ 

medic specialist
medicin[ de Familie

Inf. la tel. 0732.116.820

Firm[ de transport 
cu vechime caut[< 

☛ meCaniC camioane
cu experien\[ 

☛ Ucenic mecanic 
☛ l[c[tu; mecanic

sediul `n satu mare, 
str. :oimo;eni, nr. 7. 

Condi\ii avantajoase.
Informa\ii la tel.< 0744.512.612

ȘimOnCa aUriCa rOdiCa cu sediul în comuna Beltiug,
titular al proiectului “extindere conductă de distribuție și racord
de gaze naturale” propus în municipiul  Satu Mare, str. Curtuiuș
I, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare
de către Agenția pentru Protec\ia Mediului Satu Mare, în cadrul
proceduri de evaluare a impactului asupra mediului, pentru
proiectul menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele ce o fundamentează
pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu
Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/B, în
zilele de luni-joi între orele 8-16<30, vineri între orele 8-14, precum
și la următoarea adresă de internet< http<//apmsm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data
publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente
pentru protec\ia mediului.

CasanOva COnst srl titular al proiectului “extindere
conductă de distribuție și racord de gaze naturale de presiune
redusă” propus a fi amplasat în municipiul Satu Mare, str.
Căprioarei, fn., jud. Satu Mare, anunță publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protec\ia
Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele ce o fundamentează
pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu
Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în
zilele de luni-joi între orele 8-16<30, vineri între orele 8-14, precum
și la următoarea adresă de internet< http<//apmsm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data
publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente
pentru protec\ia mediului.

COmUna tUrȚ, titular al proiectului
“Modernizare stradă Călineţe de Sus și consolidare
structura stradă Uliță Mare în com. Turț, jud. Satu
Mare”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către APM Satu Mare în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului
pentru proiectul propus a fi amplasat în loc. Turț,
intravilan, fnr, jud. Satu Mare.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o
fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel
Bătrân, nr, 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8 - 16<30,
vineri între orele 8 - 14, precum și la următoarea adres[
de internet< http<//apmsm.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii sau observații la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data
publicării anunțului pe pagina de internet a autorității
competente pentru protecția mediului.

BerBeC. Devii un fel de mentor pen-
tru colegii tăi mai tineri care deocam-
dată nu dețin suficiente informații
într-o problemă cu care tu te-ai con-
fruntat de multe ori în cariera ta. Tu știi
foarte bine ce e de făcut, de aceea le vei
împărtăși cu plăcere experiențele tale. 

taUr. O persoană care se bate cu
pumnul în piept că știe totul este un
mincinos și nu-i asculta sfatul, pentru
că te poate face să greșești. Tu știi foarte
bine ce ai de făcut la proiectul la care
tocmai lucrezi, deci ține-l pe om la dis-
tanță de tine și la propriu și la figurat.

Gemeni. Deși pornești plin de avânt
într-o direcție nouă, care ți se pare in-
citantă, după primul hop întâmpinat îți
cam pierzi elanul inițial. Nu este ușor
să demarezi ceva nou `n actualele
condiții, dar asta nu înseamnă că
planul nu va fi funcțional nici mai
târziu.

raC. Vrei să te concentrezi cât mai efi-
cient la un proiect interesant în care
ești implicat alături de un grup mai nu-
meros de prieteni. Pentru asta mai întâi
trebuie să scapi de toate sarcinile în
derulare, inclusiv de cele de la serviciu,
și să-ți pui mintea la treabă.

leU. Fii mai precaut în situații cu un
oarecare factor de risc, căci o clipă de
neatenție te poate costa prea mult.
Dacă vei reuși să eviți accidentele
gospodărești sau cele cauzate de
obiectele de uz cotidian vei avea o zi
chiar plăcută, în limitele posibilităților.

FeCiOarĂ. Cu puțin efort, deloc ex-
agerat, vei reuși să scapi de o grijă fi-
nanciară, pe care o tot duci după tine
de o bună vreme. De teamă să nu
rămâi fără niciun ban ai tot amânat să
rezolvi această problemă, dar îți intră
niște bani în cont și îți poți achita da-
toria.   

BalanȚĂ. Deplasările tale de astăzi
nu se desfășoară conform planurilor
tale inițiale. Ai fi vrut să ajungi undeva,
dar nu ai nicio șansă să faci o călătorie
atât de lungă, care de fapt e doar la
câțiva kilometri de casă, dar acum totul
se măsoară cu alte unități.

sCOrpiOn. E posibil să te desparți un
timp de un prieten cu care te înțelegi
foarte bine, ați fost tot timpul pe
aceeași lungime de undă, dar acum co-
laborarea voastră este dată peste cap.
Nu ai niciun motiv să te necăjești, căci
cur[nd lucrurile vor reveni la normal.

sĂGetĂtOr. Investești multă energie
în confortul tău casnic, pentru că vrei
să ai un cămin care să arate bine și să-
ți ofere toate utilitățile necesare. Poate
a sosit momentul să te apuci de ren-
ovări, sau cel puțin consideri că o
curățenie generală ar fi binevenită. 

CapriCOrn. Oricât de mult l-ai iubi
pe partenerul tău de suflet, nu poți fi
mereu de acord cu ceea ce îți spune și
mai pot apărea și neînțelegeri între voi.
În această perioadă, când petreceți
mult timp împreună, apar și diver-
gențe, deci e bine să fiți mai maleabili.

vĂrsĂtOr. Munca ta din ultima pe-
rioadă aduce roade concrete, de care
poți fi cu adevărat mândru. Vei fi răs-
plătit pe măsura eforturilor depuse,
poate chiar peste așteptări, iar la final
te poți relaxa, pentru că ți-ai îndeplinit
sarcina, iar realizarea ta e demnă de
laude.

peȘti. Ai acum posibilitatea să exper-
imentezi, pe propria ta piele, ce
înseamnă când ți se face dor să pleci
undeva, dar ești nevoit să stai acasă. Ai
remușcări față de vârstnicii pe care i-ai
judecat cândva că nu pot sta într-un
loc, iar acum ai vrea să-i ajuți cumva.

HOROSCOP

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

angajez 
:oferi sau 

:oferi\e taxi
cu sau f[r[ experien\[.

inf. la tel.
0769.233.209>
0745.644.526


