
dECESE 

S-a oprit o inim[, a
disp[rut un suflet mare.
Cuvintele sunt
neputincioase `n
exprimarea nem[rginit[ a
durerii care ne-a cuprins la
desp[r\irea de scumpa
noastr[ mam[, soacr[ ;i
bunic[ KArA:i MArGiT.

Nu te vom uita niciodat[.
dumnezeu s[ te
odihneasc[ `n pace.
~nmorm]ntarea are loc
azi, s]mb[t[ 30.05.2020,
ora 13<00 la cimitirul de pe
strada Ama\ului.
Ve;nic `ndurera\i< fiica
Gabriela, ginerele Janos,
nepoata Anita ;i Zsolt

Ne lu[m r[mas bun de la
draga noastr[ sor[ ;i
m[tu;[ :iMoN MAriA
care a luptat din r[sputeri
cu suferin\a p]n[ c]nd
inima ei a `ncetat s[ mai
bat[, l[s]nd un gol imens
`n sufletele celor dragi. Te
vom p[stra ve;nic `n
amintirile noastre!
priveghiul are loc azi,
s]mb[t[ la ora 18<00 la
capela din S[c[;eni iar
`nmorm]ntarea duminic[
la ora 13<00 la cimitirul din
Chegea.
Sora Gombo; Floare ;i
nepotul cristian____________

C]nd timpul este pe
sf]r;ite ;i o fiin\[ drag[ ne
p[r[se;te pentru
totdeauna soarele `;i
pierde c[ldura razelor sale,
iar noi purt[m doliul
`ntunericului care r[m]ne
`n urma dragei noastre
:iMoN MAriA.

dumnezeu s[ te aib[ `n
paza lui m[tu;[ drag[!
Familia timi; cristian

CoNdolEAN|E

Sincere condolean\e ;i
`ntreaga noastr[
compasiune Gabrielei
drumar ;i familiei sale, la
plecarea `n ve;nicie a
mamei dragi. dumnezeu
s[ o aib[ `n paza Sa!
Familia mariana ;i Vasile
mare ____________

Suntem al[turi de Gabriela
drumar ;i familia ei `n
aceste momente grele c]nd
se desparte de mama ei
drag[.
Familia co;arca :tefan

CoMEMor{ri 

Azi ne doare sufletul mai
mult ca niciodat[, nu e;ti

aici cu noi ;i ne e dor de
tine, iubitul nostru so\,

tat[, socru ;i bunic
BrETAN NiColAE. Sunt
40 de zile de c]nd la ceruri
ai urcat, c[ci dumnezeu
te-a vrut la El ;i ai plecat.
doamne, te rug[m ai grij[
de sufletul lui bun. Vei
r[m]ne ve;nic `n inimile
noastre.
Familia `ndurerat[____________

p[strez vie amintirea
nepotului meu SArCA
ioNU| de;i s-au scurs 10
ani de la dispari\ia lui. Un
g]nd de m]ng]iere
p[rin\ilor lui, nepoatei
Sarca Camelia ;i so\ului
Sarca ioan. dumnezeu s[-
i dea odihn[ ve;nic[.
m[tu;a Vali m[rie; 
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Timpul trece dar durerea
din sufletele noastre este
aceea;i ca `n urm[ cu 40 de
zile, c]nd ai plecat spre
~mp[r[\ia Cerurilor draga
noastr[ mam[, bunic[ ;i
str[bunic[ 

HudAC MAriA
la v]rsta de 89 ani. 

dragostea noastr[ fa\[ de
tine te va urma mereu. Suflet
bl]nd ;i iubitor, ne rug[m la
Bunul dumnezeu s[-\i dea
odihna binemeritat[ `n cel
mai frumos loc din
~mp[r[\ia Sa. odihne;te-
te `n pace ;i `n lini;te drag[
mam[!

copiii, nurorile, ginerele,
nepo\ii ;i str[nepo\ii

Cu durere ̀ n suflet, comemor[m
40 de zile de c]nd domnul a deschis
u;a cerului ;i la chemat la El pe cel
care a slujit la altarul viei sale, pe
dragul nostru 

pr. VASile T{T{rAn
Au r[mas doar amintirile

binecuv]ntate, al[turi de rug[ciunile
noastre pentru odihna sufletului s[u
bun ;i bl]nd. la crucea ce `\i poart[
numele, de veghe nestins[ va arde
candela dragostei, a respectului ;i a
pre\uirii noastre. 

Bunul dumnezeu s[-l a;eze `n
ceata Sfin\ilor s[i slujitori. Slujba de
pomenire va avea loc la biserica
Na;terea Maicii domnului,
duminic[ 31 mai 2020, `ncep]nd cu
ora 12<00

Preoteasa Veronica t[t[ran 
cu familia

Suntem al[turi de
colega noastr[
Gabriela drumar `n
greaua `ncercare a
pierderii mamei sale
dragi

MArGiT KArA:i
dumnezeu s[ o

odihneasc[ `n pace iar
familiei s[ `i d[ruiasc[
m]ng]iere ;i alinare!

conducerea ;i colegii
de la Sc Farmaceutica
Galenus SA Satu mare 

= CoNdolEAN|E = = dECESE =

Cu ad]nc[ durere `n suflet
m[ despart de tine v[rul meu
drag 

FAdAC FlAViu
care ai plecat prea cur]nd
dintre noi. Nu te voi uita
niciodat[! dumnezeu s[ te
odihneasc[ `n pace!

Zozo
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Poliţiştii din cadrul Secţiei
Poliţie Rurală Petreşti au venit
în sprijinul unei femei, de 56 de
ani, din municipiul carei, care
în 25 mai, a fost victima unei
infracţiuni de tâlhărie calificată.

În fapt, un bărbat, de 34 de
ani, din aceeaşi localitate, prin
întrebuinţarea de violenţe a
sustras din locuinţa acesteia o
sumă de bani şi mai multe
bunuri, cauzându-i un
prejudiciu în valoare de
aproximativ 3.600 de lei.

Întrucât femeia a rămas fără
nici un ban până la primirea
pensiei, care venea aproximativ
peste 2 săptămâni şi întrucât nu
avea aparţinători care să o ajute,
poliţiştii s-au mobilizat şi au
strâns o sumă de bani, pe care i-
au dat-o acesteia pentru a-şi
putea cumpăra cele necesare
traiului zilnic. De asemenea,

întrucât bărbatul i-a sustras şi
telefonul mobil, poliţiştii i-au
cumpărat acesteia şi un telefon
mobil pentru a putea ţine
legătura cu ea.

Poliţiştii au avut iniţiativa ca
pe lângă principala atribuţie, de
a asigura ordinea şi liniştea
publică, să ofere ceva în plus
acestei femei, astfel înc]t aceasta
să nu mai aibă şi grija asigurării
celor necesare şi astfel să
depăşească mai uşor şocul, fiind
victima unei infracţiuni.

Facem precizarea că
bărbatul, de 34 de ani, a fost
identificat şi depistat de poliţişti
iar în prezent se află în stare de
reţinere în Arestul
inspectoratului de Poliţie
Judeţean Satu mare.

Carei< femeie sprijinită 
de poliţişti după ce a fost 
tâlhărită

ministerul muncii a
publicat pe pagina sa, în
dezbatere publică, proiectul
de Ordin pentru modificarea
şi completarea Ordinului nr.
124/2019 al ministrului
muncii şi justiţiei sociale şi al
Ordinul nr. 546/2019 al
ministrului transporturilor
pentru stabilirea modelelor de
convenţii privind transportul
persoanelor cu handicap.

Prin acesta se aduc o serie
de modificări la mai multe
articole. 

De exemplu, conform
propunerii legislative, la
punctul referitor la utilizarea
biletelor de călătorie gratuită
de către beneficiari, în cazul
localităţilor deservite de mai
multe staţii de cale ferată, pe
cuponul întors se poate
completa o altă staţie de sosire
sau plecare decât cea înscrisă
pe cuponul dus. 

O altă modificare se referă
la emiterea legitimaţiilor de
călătorie, în sensul că pentru a
fi valabil la transport, biletul
de căălătorie gratuită se
prezintă, înainte de începerea

călătoriei, pentru viză, la
casele de bilete ale staţiilor sau
agenţiilor de voiaj care emit
sau vizează legitimaţii de
călătorie pentru transport
feroviar, împreună cu
legitimaţia sau, în lipsa ei,
actul de identitate ori
receriticatul de naştere în
cazul copiilor sub 14 ani. În
proiect mai e notat că la
procurarea legitimaţiei de
călătorie pentru călătoria dus,
biletul de călătorie va fi
completat de către utilizator,
cu cerneală sau pastă, pe
biletul propriu-zis şi pe
cuponul dus la rubrica “De la
staţia...” cu staţia de plecare şi
la rubrica “Până la staţia...” cu
cea de destinaţie. Aceleaşi
modificări sunt şi în ceea ce
priveşte modelul de convenţie
privind transpoortul cu
autobuze al persoanelor cu
dizabilităţi, verificarea
legalităţii călătoriei, respectiv
modelul de convenţie privind
transportul persoanelor cu
handicap cu navele. 

ioana V.

Ministrul Muncii propune 
modificări la modelele de 
convenţii privind transportul 
persoanelor cu handicap

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 mai 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
31 mai 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

1 - 2 iunie

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

1 - 2 iunie

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

Cite;te zilnic ;tirile de m]ine pe

www.informatia-zilei.ro



CASE

l cas[ Valea-Vinului. (

0745.312.597
l cas[ de vacan\[ Bercu Ro;u
+ 7 ari teren. ( 0745.600.790
l V]nd cas[ `n t[t[re;ti,
anexe ;i gr[din[ 37 ari. (
0755.578.141
l cas[, gr[din[ mare, anexe,
loc. Apa. ( 0745.634.314 
l V]nd cas[ Baba Novac, str.
N. B[lcescu nr. 18. (

0261.875.881
l V]nd cas[ cu etaj, zona 14
mai, termopane noi, 3.5 ari -
62.000 euro. ( 0757.622.532
l V]nd cas[ etaj, Petin,
principal[, 60 ari teren, 32.000
euro. ( 0723.095.862

ApArTAMENT 2 CAMErE

l V]nd apartament 2 camere,
micro 17 vizavi de unicarm,
etaj 4, decomandat, acoperi;,
microcentral[, geamuri
termopan. ( 0749.690.131

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

0772.262.117,
www.skyfallconstruct.ro 

l V]nd/`nchiriez ap. 2 camere
central. ( 0749.063.949
l V]nd apartament cu 2
camere `n micro 17, la etaj 2.
info ( 0745.245.035
l V]nd apartament 2 camere
`n carpa\i ii. ( 0749.210.218
l V]nd ap. 2 camere, str.
careiului, vizavi de lidl, etaj X,
renovat recent. (

0770.248.275
l Vindem apartament `n
micro 14, 2 camere, bloc
c[r[mid[. ( 0742.647.776,
0744.975.507
l V]nd apartament 2 camere

micro 14, Jiului, parter, 20.000
euro neg. ( 0754.460.938

ApArTAMENTE 3 CAMErE 

l Apartament nou, 3 camere,
etajul 1, centru nou. (

0749.089.956
l Apartament 3 camere, etaj 4,
m17. ( 0751.082.658
l V]nd ap. 3 camere
Solidarit[\ii, etaj iV, 20.000
euro neg. ( 0771.423.818
l V]nd apartament 3 camere,
etaj i, micro 16, exclus
intermediari, 52.800 euro. (
0757.380.074

ApArTAMENTE 4 CAMErE

l V]nd ap. 4 camere, micro
17, B-dul independen\ei
uu63. ( 0756.381.688,
0744.217.276
l Apartament construc\ie
nou[, 4 camere, central. (
0749.089.956
l V]nd apartament 4 camere,
centru Nou, 60.000 euro
negociabil. ( 0749.945.278
l V]nd / schimb apartament,
125 mp. ( 0752.851.290

TErENUri 

l 10 ari intravilan, dup[ m16.
( 0746.110.736
l teren P[ule;ti. (

0745.312.597
l 1 ha teren intravilan, Pot[u,
curent + ap[. ( 0745.600.790
l V]nd teren intravilan 58 ari
`ntre Odoreu ;i B[b[;e;ti,
l]ng[ maritim. (

0748.400.085
l V]nd teren extravilan,
posibilitate transformare
intravilan, 660 mp, curtuiu;.
( 0770.248.275
l V]nd teren Viile Sm, 20 ari,

intravilan 1100 euro/ar. (
0757.380.074
l V]nd teren intravilan 22 ari
`n livada, 21.800 euro. (
0757.380.074
l V]nd locuri de cas[ 621 mp
cu front 21 m / 31 m la pre\ de
2000 euro/ar neg ;i `n rate
intravilan cu PuZ cartierul
Olimp. ( 0774.623.778
l V]nd 7 ari teren cu front 16
m spre cionche;ti `n cartier cu
PuZ intravilan. (

0774.623.778

V}NZ{ri AUTo STr{iNE 

l V]nd Ford Focus, 2001. (
0748.507.825

CuMp{r{ri AuTo
STr{ine 

l cump[r autoturisme
avariate sau rabla. (

0757.747.469

cump[r autoturisme pentru
programul Rabla. (

0757.812.423

~nCHirieri AuTo
STr{ine 

l Autoturisme. (

0743.450.946

V}NZ{ri diVErSE

V]nd pele\i pentru foc - pre\
produc[tor. ( 0748.400.085

l Rezervoare 1000 litri,
butoaie 200 litri. (

0745.143.143 
l V]nd lemne de foc ;i
rumegu;. ( 0745.143.143 
l V]nd lemne de foc< fag ;i
carpen 180 mp. (

0741.768.118

Briche\i Ruf de fag, 700 Ron
to. ( 0748.911.480

l lemne de foc. (

0727.538.530
l covoare persane rom]ne;ti
vi;inii pu\in folosite 3/4 ;i 2,5 /
3,5 m, mas[ inox de 1,60 m. (
0755.790.325
l V]nd butoaie inox. (

0741.487.301
l V]nd betonier[ f[cut[ la
comand[. ( 0741.073.618
l V]nd 2 buc sobe de teracot[,

nedesf[cute. ( 0743.901.725
l V]nd mobil[, p[tu\, piatr[,
mas[, scaune. ( 0740.137.194
l V]nd c[rucior copii, p[tu\,
aragaz, canapea, dulap, ma;in[
de tuns iarba. ( 0769.689.844
l V]nd lemne foc. (

0748.016.870
l Vindem \[ru;i pentru
gr[din[, rumegu; pentru
afumat, sc]nduri ;i elemente
din lemn, grinzi pentru
;emineu. ( 0751.531.907

V}NZ{ri MoBil{ 

l mese, scaune. (

0745.312.597

SpA|ii CoMErCiAlE

l chirie spa\iu ultracentral
strada Petofi 14, 84 sau 53 mp.
( 0742.318.209

AGriColE

l V]nd tractor Belarus, 80 cai
putere, `n stare f. bun[. (
0757.383.106
l V]nd porumb. (

0745.854.136
l V]nd gr]u, ierbicidator
2000-3000 litri, disc 4,5 metri,
pr[;itoare Gaspardo cu
`ngr[;[m]nt, sap[ cu discuri 5
metri, combinator 4,2,
balotier[ Velger ap. 12 (
0741.113.334

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 porci 250 kg. (
0775.615.614
l V]nd porci 260 - 280 kg,
Sm. ( 0788.949.409
l V]nd purcei. (

0741.114.308
l V]nd c[\ei Saint Bernard.
( 0751.399.982
l V]nd lapte de capr[. (
0745.049.137
l V]nd c[\ei de paz[ moscovit
( 0756.623.200

CHirii

l Spa\ii 100 - 1500 mp. (
0744.578.910
l ~nchiriez apartament 2

camere, micro 15, l]ng[
Spitalul Nou, vizavi pia\a
Some;. ( 0771.629.959,
0361.882.300
l ~nchiriez/v]nd garsonier[.
( 0774.628.564
l chirie. ( 0740.362.877
l ~nchiriez garsonier[ din
usc[torie, utilat[ ;i mobilat[ `n
m17, pre\ 100 euro. (

0744.276.878
l Dau `n chirie garsonier[,
birou zon[ central[. (

0742.390.675
l Dau `n chirie cas[, m[d[ras.
( 0756.777.493
l ~nchiriez apartament 3
camere. ( 0744.245.822
l ~nchiriez cas[ `n Satu mare,
str. Avram iancu. Rela\ii la (
0746.488.877
l 2 camere, m17. (

0740.177.986
l Dau `n chirie apartament 3
camere, strada Botizului. (
0740.467.318
l ~nchiriez garsonier[. (
0740.876.544

CUMp{r{ri

l cump[r apartament cu 2
camere `n Satu mare, etajul 1
sau 2 de preferat cartier micro
17. ( 0753.569.995
l cump[r[m pene vechi, noi.
( 0753.500.698
l cump[r ceasuri JWc,
Omega. ( 0751.193.885

cump[r fier vechi ;i neferoase,
acumulatoare auto, transport
gratuit, plata pe loc. (

0730.444.660

l cump[r ma;ini pentru
programul Rabla. Asigur
radierea. ( 0757.649.685 

~MprUMUTUri 

l cAR comcas credit iFN
acord[ `mprumuturi `n
condi\ii avantajoase, rapid ;i
eficient. ( 0741.091.606

piErdEri

l Pierdut po;et[ cu acte
personale, g[sitorului ofer
recompens[ substan\ial[. (
0721.191.825

CoNTACTE iNTiME 

l Blond[ fierbinte. (

0757.503.371

prEST{ri SErViCii

l execut[m demol[ri,
s[p[turi, orice, cu
buldoexcavator. (

0753.653.304
l execut[m cabane lemn,
terase, foi;oare. (

0751.242.990
l Acoperi;uri case, proiecte,
izol[ri. ( 0752.836.339
l instala\ii sanitare, gaz,
canaliz[ri, desfund[ri. (

0747.193.583
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 Forez f]nt]ni. (

0742.235.813
l Ra;chetez ;i pun parchet cu
utilaj profesional, ofer calitate.
( 0746.623.401
l execut renov[ri
apartamente, case de la A-Z,
finisaje, gresie, faian\[, parchet,
pavaje, betoane. (

0754.513.544
l Ra;chetez ;i pun parchet
masiv ;i laminat, cu ma;in[ cu
aspirator. ( 0742.397.265

:coal[ pentru permis de
conducere categoria Be. (
0740.794.370

execut finisaje, montat u;i-
parchet de la A-Z. (

0754.609.906
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CUMP{R FieR VeCHi, 
CUPRU, aLUMiniU, aLaM{, 

PVC - TeRMOPan, 
aCUMULaTORi aUTO. 

Transport gratuit-plata 
pe loc. 0261-989, 

0755-283431, 0753-836274

CUMP{R{RI

TRANSPORT TURISM

Daniseb curse regulate satu Mare - Carei, 0744/580126.

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.< 0744.777.340, 0754.250.539,

0757.162.033

la a-16-a prim[var[ 
a dragului nostru nepot

TATu CezAr VoiCu
Veni\i privighetoarea c]nt[ 
`n mireasma florilor de tei 

a sfintei zile de rusalii
S[ ploaie-ncet deasupra ta 

cu stropi de fericire
S[ fie visul t[u un zbor 

de `mplinire
povara vie\ii s[-\i fie un car 

de s[n[tate
S[-\i fie sufletul sc[ldat `n stropi

de bun[tate
S[ ai oric]nd `n drumul t[u 

un soare z]mbitor
S[ ai al[turi pe cei dragi 

;i un `nger p[zitor
Bunul dumnezeu s[ te

ocroteasc[! 
la mul\i ani! 

S[ cre;ti mare ;i s[n[tos! 
cu mult[ dragoste bunicii< 
mariana ;i Voicu chioran

FEL IC IT{R I

VÂNZ{RI CASE

VÂNZ{RI AP. 2 CAM.

VÂNZ{RI TERENURI

VÂNZ{RI AP. 3 CAM.

VÂNZ{RI AP. 4 CAM.

AUTO STR{INE

VÂNZ{RI DIVERSE

VÂNZ{RI MOBIL{

SPA|II COMERCIALE

VÂNZ{RI AGRICOLE

VÂNZ{RI ANIMALE

CHIRII

~MPRUMUTURI

PIERDERI

CONTACTE INTIME

PREST{RI SERVICII



l S[p[m manual, funda\ii,
canaliz[ri, orice construim
garduri, consolid[m funda\ii,
case, demol[m. (

0731.753.800
l cur[\im, ad]ncim f]nt]ni.
( 0731.753.800
l Firm[ execut[ case cu
materiale proprii, P+m, 200
mp, 43.000 euro + lucr[ri `n
construc\ii A/Z. (

0747.683.513, 0753.886.891
l Repara\ii acoperi;uri, \igl[
metalic[, hidroizola\ii. (

0756.637.012
l “Pufosul” - cur[\[torie
perne, plapume, lenjerii. (
0757.335.648, 0742.235.813
l execut[m acoperi;uri,
hidroizola\ii, mici repara\ii,
urgente. ( 0758.136.911
l Finis[ri de la A-Z. (

0752.619.766
l execut[m, gletuim,
zugr[vim, gresie, faian\[,
gipscarton, acoperi;uri. (

0749.945.121
l tapi\ez canapele. (

0749.596.016
l execut[m orice lucr[ri
construc\ii. ( 0799.925.060
l execut[m lucr[ri construc\ii
A la Z. ( 0759.812.563
l Ferestre, u;i termopan la
comand[< cuza Vod[ 10
(macosterm) ( 0746.987.480
l execut lucr[ri ̀ n construc\ii.
( 0741.565.046
l Repar tV. ( 0745.464.289
l confec\ion[m ferestre ;i u;i
termopane ( 0742.886.340
l tencuit, glet, tinci, zugr[vit,

izola\ii ext. ( 0743.555.613
l montaj, repara\ii, `ntre\inere
acoperi;, garduri din ;ipc[
metalic[, oferim consultan\[
gratuit[. ( 0756.613.507
l interven\ii-repara\ii ap[,
canal, `nc[lzire. (

0747.485.004
l tencuim, izola\ii, gresieri,
garduri, gletuim, acoperi;uri,
renov[ri. ( 0742.460.065
l execut finisaje interioare,
gresie, parchet, rigips, fa\ade
polistiren. ( 0755.637.135
l t[iatul lemnului la
domiciliul clientului. (

0742.155.652
l execut zugr[veli, gresie,
faian\[, iein ;i rapid. (

0758.528.653

tau iarb[. ( 0746.380.153

l izola\ii polistiren, gresie,
zugr[veli. ( 0740.911.817
l Repar ;i execut acoperi;uri.
( 0766.633.185

TrANSporT TUriSM

l tract[ri-auto. (

0755.863.222
l transport balastru, nisip,
moloz, lemne foc. (

0743.488.272

marf[-mut[ri. (

0753.807.001

marf[-iein. ( 0745.049.715

l transport locuri `nguste 3-7

mc nisip, balast, p[m]nt,
moloz. ( 0755.671.938

Balastru 150 ron. (

0747.372.280

l transport-mut[ri. (

0755.863.222
l transport persoane Austria.
( 0740.794.370
l transport nisip, balast,
piatr[, p[m]nt, moloz 6-10-20
mc. ( 0745.203.220

CErEri SErViCiU

l economist[ cu experien\[,
caut loc de munc[ `n domeniu,
program l-V 8.00 - 16.00. (
0740.831.687

ofErTE SErViCiU

l Angajez muncitori
construc\ii. ( 0764.382.210
l Angaj[m cus[toare fe\e
pantofi. informa\ii (

0745.590.434
l Angaj[m muncitori califica\i
;i necalifica\i `n construc\ii,
salariu motivant. (

0753.653.304

Abo mix S.A. Satu mare
angajeaz[< - Director tehnic> -
Director produc\ie. Pentru
informa\ii suplimentare suna\i
la ( 0747.029.600. A;tept[m
cV-urile pe
jobro@abomix.com sau la
sediul firmei str. Depozitelor
nr. 31

l Angajez muncitori `n
construc\ii< fierari, dulgheri,
finisori. ( 0743.333.872

Sc Vonhaz SRl angajeaz[
zidari, l[c[tu;i ;i dulgher. (
0722.394.052

l Angajez muncitori
construc\ii, plata la zi, 10
lei/or[ salahor, 20 lei/or[
me;ter. ( 0747.683.513,
0753.886.891

Angaj[m v]nz[toare pentru
gelaterie. ( 0745.590.434

l caut cioban. (

0745.367.303, 0769.473.824
l Angaj[m femeie de serviciu
la ciuperceni. ( 0770.218.391
l Angajez ;ofer distribuitor.
( 0745.849.985
l Angaj[m l[c[tu;i ;i sudori,

carei. ( 0744.520.219
l caut meseria;i buni, `n
construc\ii, cu plata la zi,
antialcoolici. ( 0754.609.906
l Angaj[m t]mplari cu
experien\[ `n domeniu, mobil[
la comand[. ( 0744.804.324

Fabrica de mobil[ din culciu
mare angajeaz[ t]mplari cu
experien\[, asigur[m
transport. ( 0753.267.154,
0744.330.875, 0754.682.235

Sc Betasil SRl cu sediul ̀ n jud.
Satu mare, com. Prilog nr. 110,
angajeaz[< 3 faian\ori, 4
zugravi, 6 zidari ;i 1
excavatorist. Pentru mai multe
detalii ne pute\i contacta la
adresa de e-mail<
betasil75@yahoo.com

l Societate comercial[
angajeaz[ stivuitorist, l[c[tu;,
mecanic. ( 0742.262.250,

0746.540.113
l caut ;ofer pe camion
mercedes 7.5 to. (

0742.416.273

Angaj[m v]nz[toare cu sau
f[r[ experien\[ `n c[line;ti
Oa;, program flexibil, salariu
atractiv, accept[m ;i eleve. (
0745.844.339

Angajez v]nz[toare magazin
p]ine zona micro 17. (

0744.785.254

l c[ut[m personal pentru
restaurant la ciuperceni. (
0743.936.893

tie Services interna\ional
angajeaz[< - l[c[tu;i mecanici,
operatori cNc pentru ma;ini
de frezat ;i alezat. experien\a
constituie un avantaj.
informa\ii la ( 0770.121.925

Angajez femeie de serviciu la
baruri, dou[ ore zilnic. (
0745.450.550

l Angajez barman la bar
Amazon `n centru. (

0745.450.550

complex match Point
angajeaz[ buc[tar ;i ajutor
buc[tar. ( 0740.149.172

l Angajez sudor. (

0748.054.727

SoCiET{|i

l BeJ mihalcea Benone vinde
la licita\ie public[ `n dosar
8/2000, la data de 03.06.2020
orele 12<00 respectiv 12<10,
auto mercedes Benz Sprinter ,
nr. `nmatriculare Sm77XDX ;i
auto Volvo Xc60 nr
`nmatriculare Sm39XDX, la
pre\ul de 53.574, 75 Ron.
Detalii la ( 0261.855.101
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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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Magazinele de unde se poate
cump[ra ziarul informa\ia Zilei

Angaj[m personal 
pentru service de anvelope 

cu sau f[r[ experien\[, 
cu salariu motivant.

0728.985.717

Căutăm să întregim 
echipa de la #Hotelpoesis 

cu o persoană care 
să iubească ordinea 

și curățenia cel puțin la fel
de mult ca noi! 

dacă ai vreo cunoștință
care se potrivește sau ai

putea fi chiar tu viitoarea
noastră colegă, așteptăm un

telefon la 0744127595 

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 eXperien|{

:i proFeSionAliSM
plata ;i `n 6 rate!

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

Curățenie generală, curățenie 
după constructor, curățenie `nainte 

și după evenimente!

Dacă apelezi la firma de curățenie eni și
GeorGe Srl, consideră problema rezolvată.

Servicii prompte cu echipamente performante.
Tel.< 0743933623, 0722606697 sau email

eni_george@yahoo.com

dezinfectanții de mâini
sunt  importanți pentru pre-
venirea transmiterii virusu-
lui SArS-CoV-2 în sistemul
de sănătate și mediu. dez-
voltarea dezinfectanților de
mână cu spectru antiviral
larg, cu activitate împotriva
virusurilor, devine strict
necesar[ pentru viitor.

Formula cu alcool izopropil-
ic, acid citric și  uree a realizat o
activitate virucid[ împotriva
virusurilor de testare si demon-
strează prin experimente
dovedite eliminarea total[ a
acestora. Această formulare
nouă, cu un conținut de alcool
izopropilic, acid citric și uree,
este capabilă s[ inactiveze
virușii înveliți și non-înveliți, așa
cum este indicat în ghidurile ac-
tuale, contribuind astfel ca
adaos valoros portofoliului de
produse pentru dezinfectarea
mâinilor.

Concluzia 

ureea în combinație cu
acidul citric sporeste activitatea
virucidă a soluției de iso-
propanol (minim 65%) și inac-
tivează toate virusurile de refer-
ință în termen de expunere de 1
minut.

Această nouă formulare cu
un alcool isopropilic, acid citric
și uree este capabil[ să inac-
tiveze toate virusurile învelite și
care nu sunt învelite, așa cum
este indicat în ghidul european
eN 14476.

Formularea cu acid citric si
uree contribuie ca adaos valoros
portofoliului de dezinfectare a
mâinilor. Virusurile de testare
menționate în Normele eu-
ropene sau în Orientările Ger-
mane analog cu testarea Bacte-
ricidelor sunt reprezentative
pentru întregul spectru de viruși
relevanți. Prin urmare,  noile
formul[ri nu vor dezactiva doar
virușii din Norma europeană
sau  Orientarea Germană, ci de
asemenea întregul spectru al tu-
turor virusurilor.

produsele se g[sesc la cele două magazine 
Hypericum din municipiul Satu Mare<

drumul Careiului, nr. 4-5 / Tel< 0261.740 121
Str. :tefan cel Mare, nr. 7 / Tel< 0261.716 450

produc[tor< HYpEriCUM iMpEX S.r.l.

Sediu< Baia Sprie, str. Gutinului, nr. 3A, Maramure;,
rom]nia  Tel/fax< 0262.271.338 > 0262.372.695 
Tel. comenzi< 0262.263 048

E-mail< 
office@hypericum-plant.ro sau
hypericumimpex@yahoo.com

pentru mai multe informa\ii cu privire 
la produsele noastre 

;i pentru oferte v[ rug[m s[ accesați site-ul< 
www.hypericum-plant.ro

produse noi, formule inovative sus\inute 
de cercet[ri ;tiin\ifice de ultim[ or[
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