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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

8 - 9 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

8 - 9 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

DeCeSe 

ne lu[m r[mas bun de la
bunicul nostru PInTea
aUreL. Vom p[stra ve;nic

vie amintirea ta `n inimile
noastre. Dumnezeu s[-\i
dea odihn[ ve;nic[!
Nepo\ii Crinul cu familia>
Gina cu familia, str[nepotul
Matei 

_________________
La cap[tul unei vie\i
`mplinite plin[ de dragoste
pentru to\i ai s[i, a plecat

`n ve;nicie la v]rsta de 85
de ani PInTea aUreL din
necopoi, cel care a fost
tat[, bunic ;i str[bunic.
Dumnezeu s[ te
odihneasc[ `n pace!
Fiica v[d. Lucica Pop 

_________________
Vei r[m]ne o amintire
binecuv]ntat[ ;i plin[ de
lumin[ `n sufletele noastre

drag[ tat[, socru, bunic ;i
str[bunic PInTea aUreL.
S[-\i fie \[r]na u;oar[.
Odihne;te-te `n pace!
Fiul Nelu cu so\ia Odeta 

_________________
ne lu[m r[mas bun de la
bunicul nostru PInTea
aUreL. Dumnezeu s[ te
odihneasc[ `n pace ;i s[-\i

fie \[r]na u;oar[!
Nepoata Roxana Ardelean
cu so\ul Marius, str[nepo\ii
Marcus, Eliza, Filip 

_________________
Lacrima ;i g]ndul nostru
de neuitare, al celor care
mult l-am iubit ;i pre\uit.
Drum bun VICTOr
aO:an, v[rul meu drag.
Familia Ao;an Ioan

COnDOLean|e 

Cuvintele sunt
neputincioase `n
exprimarea nem[rginit[ a

durerii care ne-a cuprins
acum c]nd ne desp[r\im de
cel care a fost frate, cumnat
;i unchi aO:an VICTOr.
Bunul Dumnezeu s[-i
vegheze odihna ve;nic[, iar
familiei s[ reverse putere ;i
alinare pentru a trece peste
momentele dureroase.
Fratele Gheorghe Ao;an cu
familia, sora Floare Rus cu
familia

_________________
G]ndurile ;i rug[ciunile
noastre sunt pentru tine
Luli `n aceste momente.
Sincere condolean\e
`ntregii familii `ndoliate,
iar \ie Luli putere.
Dumnezeu s[-l odihneasc[
`n pace pe fratele t[u!
Familia Paul O. Iosif

_________________
Cu profund[ triste\e am
aflat de `ncetarea din via\[
a procurorului aO:an
VICTOr. ~n aceste
momente de mare durere
aducem un cuv]nt de
m]ng]iere ;i le suntem
al[turi vecinilor no;tri
Victor, Cristina ;i alex
ao;an. Sincere
condolean\e `ntregii
familii, iar celui plecat
dintre noi, odihn[ ve;nic[!
Fam. Ardelean Aurel ;i
Jenica, Cecilia Marinescu cu
familia, Grigore ;i Doina
Pop

_________________
Suntem al[turi de prietenii
no;tri Victor, Cristina ;i
alex `n marea durere
pricinuit[ de pierderea
celui care a fost iubitul lor
tat[, socru ;i bunic
aO:an VICTOr.
Dumnezeu s[-l odihneasc[
`n pace.
Paul ;i Dorinel Va;vari 

_________________
Transmitem sincere
condolean\e familiei
ao;an acum, c]nd `;i ia
r[mas bun de la cel ce a fost
procuror aO:an
VICTOr. Dumnezeu s[-i
dea odihn[ ve;nic[.
Fam. Va;vari Aurel 

_________________
Un ultim omagiu celui care
a fost procuror VICTOr
aO:an. Sincere
condolean\e ;i `ntreaga
noastr[ compasiune
familiei. Dumnezeu s[-l
odihneasc[ `n pace.
Fam. dr. Solomon 

_________________
Un g]nd de alinare ;i
m]ng]iere pentru prietenii
no;tri familia Groza
adriana ;i Ocsi acum c]nd
se despart de bunul lor tat[
;i socru. Dumnezeu s[-i
dea odihn[ ve;nic[.
Fam. Lu\escu ;i fam. Kovacs 

BERBEC. Îţi aduci aminte de clipele
frumoase din trecut de care ai fost
foarte mândru şi te gândești cu drag
la perioada ta de glorie. Nu este
nevoie să cauţi fericirea în trecut, ce
este greu în curând va trece și viitorul
mai are să-ți ofere multe lucruri fru-
moase.  

TAUR. Se iveşte şansa să pleci într-o
călătorie într-un loc unde nu ai mai
umblat, dar se pare că deplasarea se
mai lasă puțin așteptată. Te-a deranjat
problema banilor, dar dacă nu trebuie
să-ți plătești drumul acum acest nea-
juns parcă nici nu ar mai exista.

GEMENI. Nu te arunca la prima idee
care îţi vine în minte, mai informează-
te şi din alte surse, pentru că astăzi eşti
cam pripit. Dacă mai aştepţi, vei de-
scoperi că există o serie întreagă de
variante mai bune, dar după ce ai ales
nu mai poți schimba opţiunea.

RAC. Un coleg sau fost coleg, care a
greșit cândva față de tine sau l-ai înțe-
les greșit și te-ai supărat, te caută de la
distanță. Discuţia sinceră, cu expli-
caţii şi scuze reciproce, va putea resta-
bili relaţia dintre voi, căci în fond
până nu demult aţi colaborat perfect. 

LEU. Deţii toate informaţiile necesare
pentru soluționarea problemelor
aflate pe rol, de aceea nu te supui nici
măcar în faţa celor mai mari şefi. Eşti
cât se poate de potrivit să fii lider, dar
ca subaltern nu eşti deloc docil şi când
ştii tu ce e de făcut altceva nu faci.

FECIOARĂ. Banalul acestei zile te
face să te gândeşti la probleme exis-
tenţiale, pe care ești predispus să le
vezi mai grave decât sunt ele în reali-
tate. Ai timp, deci fă-ţi treburile pe
care le-ai tot amânat, pentru că ele îţi
mai abat gândul de la alte probleme.  

BALANȚĂ. Te-ai cam schimbat în ul-
tima vreme, nu mai eşti tu persoana
aceea mereu zâmbitoare. Însă nu pen-
tru că ai avea tu vreun motiv de tris-
teţe, ci probabil pentru că
împrejurările te fac să adopți o atitu-
dine mai serioasă, căci ai răspunderi
mari pe umeri.

SCORPION. Faci echipă perfectă cu
un coleg cu care te leagă o relaţie spe-
cială, bazată pe o bună colaborare sau
poate chiar pe simpatie reciprocă.
Condițiile actuale vă împiedică să
puteți conlucra la fel ca altădată, dar
și așa vă consultați în tot ceea ce faceți.

SĂGETĂTOR. Rezolvarea unei prob-
leme care te preocupă depinde de
altcineva, dar tu te simţi ciudat când
știi că altul trebuie să facă ceva pentru
tine. Va veni vremea când şi el va avea
nevoie de ajutorul tău, sau al altcuiva,
deci trebuie să ne sprijinim reciproc.  

CAPRICORN. Un vis nu se îm-
plineşte aşa cum ai fi dorit tu iniţial şi
te simţi un pic cam dezamăgit. Totuşi
nu este cazul să te întristezi, pentru că
ceea ce ţi se oferă va fi cel puţin la fel
de bun, sau în actualele condiții poate
şi mai bun decât ceea ce ai fi vrut.

VĂRSĂTOR. Discuţia purtată cu un
prieten de încredere te cam pune pe
gânduri deoarece îţi transmite niște
informaţii valoroase, pe care ar fi bine
să nu le faci imediat publice. Puţină
discreţie nu strică, mai ales dacă
reuşita unei acțiuni depinde de datele
obţinute.  

PEȘTI. Vrei să stai singur azi, să fii
lăsat în pace şi nu vrei să te deranjeze
nimeni. Te retragi într-un colțișor as-
cuns, nu accepţi pe nimeni în preajma
ta, pentru că ai nevoie de linişte. Poate
vrei să înveți ceva, sau ai de făcut o lu-
crare și trebuie să te concentrezi.

HOrOSCOP = DeCeSe =

= COnDOLean|e =

Urmare din num[rul 
anterior

Puteți scrie de mână
declarația pe propria
răspundere

Întrebare< Dacă nu avem cum să
tipărim formularul tipizat, are
aceeaşi valoare şi o declaraţie pe
proprie răspundere scrisă de
mână, pe o foaie simplă de hâr-
tie? Textul scris de noi trebuie să
fie exact ca în formularul tipizat?
Răspuns< Declaraţia pe proprie
răspundere poate fi scrisă și de
mână. Declarația pe propria
răspundere trebuie să cuprindă
numele și prenumele, data naș-
terii, adresa locuinței, motivul și
locul deplasării, data și semnă-
tura. De asemenea, declarația pe
proprie răspundere poate fi
completată și online pe site-ul
https<//formular.sts.ro/ și poate
fi prezentată personalului au-
torităților abilitate și prin inter-
mediul telefonului, tabletei sau
unui dispozitiv electronic simi-
lar, însă facem precizarea că de-
clarația trebuie să conțină
semnătura olografă a persoanei
indiferent de suportul sau
mediul pe care este stocată.
Întrebare< Dacă o persoană are
mai multe proprietăți (aparta-
mente, case, ş.a.) unde nu se
locuiește și dorește să le verifice
(să se deplaseze în aceeași local-
itate sau în altă localitate), ar
putea face asta fără să încalce
prevederile Ordonanţei mil-
itare? Dacă da, ce ar trebui să
bifeze în declaraţie, la “motivul
deplasării”?
Răspuns< Motivul deplasării tre-
buie să fie unul justificat/să nu
necesite amânare, situațiile
cuprinse în normă au caracter
exemplificativ, dar presupun
temeiuri de o anumită impor-
tanță.
Întrebare< Dacă o persoană îşi
construieşte o casă, în regie pro-
prie, şi doreşte să continue
munca în această perioadă, ar
putea să facă asta fără să încalce
prevederile Ordonanţei mil-
itare? Dacă da, ce ar trebui să
bifeze în declaraţie la “motivul
deplasării”?
Răspuns< Motivul deplasării tre-
buie să fie unul justificat/să nu
necesite amânare, situațiile
cuprinse în normă au caracter
exemplificativ, dar presupun
temeiuri de o anumită impor-
tanță.
Întrebare< La “activități
sportive” poate fi inclus şi mer-
sul pe bicicletă? Dacă da, per-
soanele care practică acest tip de
mişcare fizică se pot deplasa cu
bicicleta doar în jurul blocului
sau există şi o altă limită de dis-
tanță?
Răspuns< Actul normativ
prevede deplasări scurte, în
apropierea domiciliului sau a
locului în care cetățenii locuiesc
în fapt, în jurul gospodăriei,

casei, blocului. Bicicleta poate fi
folosită ca mijloc alternativ de
transport pentru deplasări în
scopuri profesionale.
Întrebare< Se pot face deplasări
la notariat în această perioadă
pentru efectuarea unor acte no-
tariale?
Răspuns< Sunt premise astfel de
deplasări, în situații justificate și
în condițiile în care operațiunile
efectuate prin respectivele doc-
umente notariale nu pot fi exe-
cutate online.
Întrebare< În cazul jurnaliștilor,
fotojurnaliștilor și camera-
manilor video, care pot fi oblig-
ați să călătorească pe distanțe
mai mari, între orașe, pentru
diferite reportaje, este posibilă
deplasarea în țară pentru mai
multe zile, în interes de serviciu?
Răspuns< Ordonanțele militare
în vigoare reglementează circu-
lația tuturor persoanelor în afara
locuinței/gospodăriei. Nu este
prevăzută o limită de distanță la
care trebuie efectuată deplasarea
în interes profesional și nici o
limită de timp raportată la un
anumit număr de zile. De
asemenea, indiferent de pe-
rioada în care se desfășoară ac-
tivitatea profesională este
necesar să fie respectate condiți-
ile stabilite de ordonanțele mil-
itare privind deținerea
documentelor justificative. (le-
gitimația de serviciu sau adever-
ința eliberată de angajator).

Precizări pentru 
profesiile liberale

Întrebare< Pentru profesiunile
liberale, cum sunt scriitorii sau
artiștii, care se retrag la case de
creație pentru a-și desăvârși lu-
crările, sau pentru cei care au
reședințe și în alte zone, mon-
tane sau mai retrase, cum se pot
deplasa către aceste locații unde
să și rămână pe perioada Stării
de urgență?
Răspuns< În conformitate cu
Ordonanța Militară nr. 3, art. 4
“persoanele fizice autorizate, tit-
ularii întreprinderilor individ-
uale, membrii întreprinderilor
familiale, liber profesioniștii și
persoanele care practică activ-
ități agricole prezintă o declar-
ație pe propria răspundere,
completată în prealabil.” Astfel,
așa cum prevede cadrul legisla-
tiv, pentru deplasarea în scop
profesional a categoriilor
menționate mai sus, este nece-
sară completarea unei declarații
pe propria răspundere.

Deplasarea la biserică 
nu figurează ca excepție 
în Ordonanța militară 3

Întrebare< În Ordonanța mili-
tară Nr. 4 se specifică faptul că
“(3) Interdicția privind circu-
lația persoanelor într-un grup
mai mare de 3 persoane se aplică

exclusiv circulației pietonale.”
Juridic, aceasta poate însemna
că în spațiul deschis al unei in-
stituții, cum ar fi curtea unei bis-
erici, se pot afla, respectând
regulile de siguranță, mai mult
de trei persoane, deoarece nu
este un spațiu de circulație piet-
onală?
Răspuns< În Ordonanța Militară
nr. 1 la articolul 2 este prevăzut
că “Se suspendă toate activitățile
culturale, științifice, artistice, re-
ligioase, sportive, de divertis-
ment sau jocuri de noroc, de
tratament balnear și de îngrijire
personală, realizate în spații în-
chise”. Astfel, sunt suspendate
slujbele religioase cu partici-
parea credincioșilor.

În Ordonanța Militară nr. 2
la art. 9 se prevede că “se pot ofi-
cia slujbe în lăcașurile de cult, de
către slujitorii bisericești/reli-
gioși, fără accesul publicului,
slujbele putând fi transmise în
mass-media sau online” și că “se
pot oficia acte liturgice/reli-
gioase cu caracter privat (botez,
cununii, înmormântări), la care
pot participa maximum 8 per-
soane, cât și împărtășirea cred-
incioșilor bolnavi la spital sau la
domiciliul acestora”.

Ordonanța Militară nr. 3 la
art. 1 interzice circulația tuturor
persoanelor în afara
locuinței/gospodăriei, cu anu-
mite excepții. Printre excepțiile
enunțate nu este menționată de-
plasarea la un lăcaș de cult pen-
tru rugăciune. Astfel, prin
coroborarea tuturor articolelor
menționate, în referire la exem-
plul dumneavoastră, nu se justi-
fică prezența mai multor
persoane în curtea unei biserici,
dacă acestea se află în alte scop-
uri decât cele permise de cadrul
legislativ. (scopuri profesionale,
participarea la o slujbă de în-
mormântare, etc.).
Întrebare< Cei care sunt obligați
să meargă la bănci pentru
diferite operațiuni obligatorii
subzistenței - extragere de bani,
etc -, ce ar trebui să bifeze în De-
clarația pe propria răspundere
pentru a nu primi amendă?
Răspuns< Motivul deplasării este
clar justificat. În acest sens, de-
clarația pe proprie răspundere
poate fi completată raportat la
prevederea din art.1 litera d din
Ordonanța Militară nr. 3 din
2020.

După cum se poate constata,
situațiile cuprinse în normă la
art.1 lit. d au caracter exempli-
ficativ, dar presupun temeiuri de
o anumită importanță. O astfel
de situație, cum e cea prezentată
de dumneavoastră, ar putea fi
justificată, având în vedere că
sumele de bani sunt necesare
pentru acoperirea necesităților
de bază. Totodată, în această pe-
rioadă, pentru a evita contam-
inarea de pe suprafețe,
recomandăm utilizarea car-
durilor bancare pentru
cumpărături.

Lămuriri oficiale legate de restricțiile 
de circulație din ordonanțele militare



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 CaMere

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

0772.262.117,
www.skyfallconstruct.ro 

l V]nd apartament 2 camere
`n Carpa\i II. ( 0749.210.218
l V]nd (schimb) apartament
2 camere, P, M14, izolat. (
0748.926.270

aParTaMenTe 4 CaMere

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
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

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

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

l Cump[r autoturisme pentru
programul rabla. (

0726.222.209

~NCHIRIERI 
AUTO STR{INE 

l Autoturisme. (

0743.450.946
l ~nchiriez ma;ini. (

0744.185.607
l Autoturisme. (

0753.939.252

V}nZ{rI DIVerSe

l Rezervoare 1000 litri,
butoaie 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
l V]nd diferite tipuri biciclete
second-hand. ( 0749.991.344
l V]nd palieri beton, vi\[ de
vie, scaun copil ma;in[ ;i
biciclet[. ( 0749.991.344

aGrICOLe 

l V]nd cartofi de s[m]n\[. (
0742.775.646

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 curcan, ra\[, bibilic[,
g[ini de cas[, porc, juninci,
lucern[ balotat[. (

0757.865.737

DIVerSe 

l Spa\iile comerciale mai
primitoare cu lumina becurilor
de la Magnolia. 

CHIrII

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

l Dau garsonier[ `n chirie pe
ore / zile. ( 0751.335.521
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 pentru
programul rabla. (

0748.055.158
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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

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 !!!

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

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!

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

★ dozator `n custodie
★ servicii de igienizare ;i mentenan\[
★ pahare de unic[ folosin\[
★ instalare ;i livrare gratuit[ 

Pentru informa\ii ;i comenzi tel. 
+40 733 404 620

afl[ mai multe pe www.aquavia.info

Ap[ de izvor
natural alcalin[

`n sistem 
watercooler

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

VÂNZ{RI CASE

Vând casă plus teren 
(total - 657 mp), 
zona centrală, 
str. Al. I. Cuza. 
Preț informativ 
180.000 euro. 

Tel. 0751.085757

VÂNZ{RI AP. 2 CAM.

VÂNZ{RI AP. 4 CAM.

VÂNZ{RI TERENURI

SCHIMBURI

VÂNZ{RI DIVERSE

VÂNZ{RI AGRICOLE

VÂNZ{RI ANIMALE
DIVERSE



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
buldoexcavator. (

0753.653.304
l :coal[ pentru permis de
conducere categoria BE. (
0740.794.370

l Ra;chetez parchet cu ma;in[
cu aspirator, pun parchet masiv
;i laminat. ( 0742.397.265
l Execut lucr[ri cu
miniexcavator. (

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

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

0754.609.906

l Execut[m lucr[ri instala\ii
sanitare inclusiv montaj
centrale termice. (

0747.535.603
l Zugr[veli, finisaje. (

0770.545.907
l Hidroizola\ii bituminoase.
( 0753.915.246
l Repara\ii-instala\ii< ap[,
canalizare. ( 0759.870.687
l Finis[ri, gresie, faian\[. (
0747.485.876

TranSPOrT TUrISM

l Transport balastru, nisip,
moloz, lemne foc. (

0743.488.272
l Transport persoane Austria.
( 0740.794.370

l Transport nisip, balast,
p[m]nt, moloz, locuri `nguste
3-7 mc. ( 0755.671.938

Transport-mut[ri. (

0755.863.222

Balastru 150 ron. (

0747.372.280

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

Marf[-iein. ( 0745.049.715

l Marf[-mut[ri. (

0753.807.001
l Transport marf[. (

0758.190.666

OferTe SerVICIU

l Caut o femeie pentru
`ntre\inerea unei b[tr]ne de 85
ani la T]r;ol\. (

0033.699.928.282
l Caut cioban. (

0745.367.303, 0769.473.824
l Angajez ;ofer de tir
Rom]nia-Polonia, curse fixe.
( 0744.815.185
l Angaj[m deservent utilaje,
;ofer C, E ;i muncitori
necalifica\i. ( 0786.747.185
l Caut ;ofer pe bascul[ 7,5
tone `n jude\ul Satu Mare. (
0742.416.278
l Caut muncitor la ferm[ de

vaci, rog seriozitate. Inf la (
0740.094.415
l Caut tractorist. (

0747.925.408

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

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 Angajez muncitori pentru
lucru `n cimitir, experien\a ;i
calificarea constituie avantaj.
Pentru rela\ii ( 0743.158.743

Angajez 1 persoan[ sau familie
la `ngrijit de bovine ;i la sala de
muls. Ofer salariu atractiv +
cazare. ( 0741.330.618,
0752.198.896

l Societate confec\ii metalice
angajeaz[ sudor, program 8
ore, salariu conform
aptitudinilor ;i seriozit[\ii. (
0744.268.238

SOCIeT{|I 

l Progresul Societate Agricol[
vinde prin licita\ie public[ `n
data de 28 aprilie 2020, orele
10.00 la sediul societ[\ii 47%
dintr-un post trafo de 400
kWA (cl[dire, instala\ie, teren)
aflat `n Carei, Calea Armatei
Rom]ne 81. ( 0723.343.661. 
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Sud O ku Sud O ku - un joc pentru inteligen\i 
         Scopul acestui puzzle este de a introduce un num[r de
la 1 la 9 ̀ n fiecare celul[ a tablei. Tabla 9x9 este format[ din
9 table de dimensiuni 3x3, numite regiuni, care con\in deja
anumite cifre fixate de la `nceputul jocului. fiecare rând,
coloan[ ;i regiune trebuie s[ con\in[ maxim o instan\[ a
fiec[rei cifre. Solu\ia o ve\i g[si `n num[rul urm[tor.
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TIGL{ 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
11 ANI dE EXPERIENTA

SI PROFESIONALISM
Plata ;i `n 6 rate!

0723-522.010 > 0744-545.296 
E-mail< vekban@yahoo.com

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 

Complex Philadelphia
angajeaz[<

SP{L{TOr aUTO
Inf. la tel. 0744.393.750

OFERTE SERVICIU

 ExCLUSIV LV
Angaj[m 

;oferi autobus 
din tot jude\ul 
Satu Mare.

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

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.

Angaj[m 
agen\i de securitate!

Info la telefon< 
0361-410.555

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

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

ANUNȚ 
Spitalul de Pneumoiziologie Satu Mare angajează fără concurs
pe durată determinată de 6 luni, prin selecție de dosare, personal

contractual pe 1 (un) post de asistent medical principal (PL) la
Secția II Bixad, funcție de execuție.

La selecția de dosare poate participa orice persoană care
îndeplinește condițiile generale și condițiile specifice prevăzute în
anunțul publicat la sediul unității sau pe site-ul spitalului,
www.spitalpnfsm.ro, la secțiunea “Anunțuri”, în baza cererii de
participare la selecție și a documentelor solicitate în anunț.

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.

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

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

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[<

MeCanIC aUTO
Inf. la tel. 0744.393.750

monarh.recrutare@gmail.com

Angajez<
☛ :ofer

profesionist 
pe intern

Inf. tel. 0745.526.167

Angajez 
:oferi sau 

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

Inf. la tel.
0769.233.209>
0745.644.526

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

S.C.M dr. Coica
angajeaz[ 

Medic Specialist
Medicin[ de Familie

Inf. la tel. 0732.116.820

PREST{RI SERVICII

SOCIET{|I


