
CASE

l Cas[ Valea-Vinului. (
0745.312.597
l Cas[ de vacan\[ Bercu
Ro;u + 7 ari teren. (
0745.600.790
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[ etaj, Petin,
principal[, 60 ari teren,
32.000 euro. (

0723.095.862
l V]nd cas[ cu teren ;i
gr[din[ `n Hrip, comuna
P[ule;ti, la 12 km de Satu
Mare. Informa\ii la (

0745.366.713,
0720.690.810
l 14 Mai, 45.000 euro,
www.imo-vest.ro, (

0743.284.965
l V]nd cas[ cu mansard[,
2 b[i, 3 dormitoare,
complet utilat[, zona Azilul
de b[tr]ni. (

0742.254.322
l V]nd cas[ `n t[t[re;ti,
anexe ;i 37 ari gr[din[. (
0729.273.342
l V]nd cas[ cu un hectar
de gr[din[ la Medie;-
R]turi. ( 0755.583.070
l Cas[ cu etaj, zona 14
Mai, termopane noi, 62.000
euro. ( 0757.622.532

ApArTAMENT 2 

Proprietar, v]nd
apartamente 2-3 camere,
bloc nou, strada Gellert
Sandor. ( 0772.262.117,
www.skyfallconstruct.ro 

l V]nd apartament 2
camere Micro 14, Jiului,
parter, 20.000 euro neg. (
0754.460.938
l Ultracentral, 44.500
euro> M14, 21.900 euro,
www.imo-vest.ro, (

0743.284.965
l V]nd apartament 2
camere, Carpa\i II. (

0749.247.469
l V]nd apartament dou[
camere, `n Micro 16, etaj
IV, cu acoperi;, pre\ 38.000
euro negociabil. (

0771.602.068
l Ap. 2 camere, M17. (
0740.177.986
l V]nd apartament cu 2
camere, Micro 17. (

0745.245.035
l V]nd / `nchiriez dou[
camere, Centru. (

0749.063.949

Cuvintele sunt
neputincioase `n
exprimarea nem[rginit[
a durerii care ne-a
cuprins acum c[ ne
desp[r\im pentru
totdeauna de cea care a
fost scumpa noastr[
mam[, soacr[ ;i bunic[
iriNA BELBE. Ne vom
ruga mereu Bunului
Dumnezeu s[ `\i dea
odihna binemeritat[ `n
~mp[r[\ia Sa! 
Fiul Grigore, nora
Mihaela ;i nepo\ii Alex ;i
Darian 

_______________
Scumpa mea so\ie
iriNA BELBE, `mi este
imposibil s[ cred c[ nu
mai exi;ti ;i oric]t te voi
a;tepta nu vei mai veni.
Mi-ai fost al[turi o via\[,
la bine ;i la greu mi-ai
oferit alinare ;i sprijin.
~\i mul\umesc ;i-l rog pe
Bunul Dumnezeu s[
aduc[ sufletului t[u
odihna ve;nic[! Nu te voi
uita niciodat[!
~nmorm]ntarea are loc
azi 04.06.2020, la ora
13.00, `n cimitirul nou
de pe strada Ama\ului.
So\ul Nicolae Belbe 

_______________
Cu durere `n suflete
anun\[m `ncetarea din
via\[ a prof. OrHA
iOAN - pETrU `n
Bucure;ti, absolvent al
Liceului M. Eminescu,
promo\ia 1964. Dormi `n
pace suflet buciumat.
Veri;oarele Veizer Irina,
Paleoca livia cu familiile 

CONDOLEAN|E

Suntem al[turi de
prietena noastr[ Kocsis
Mirela `n aceste
momente extrem de
dificile pricinuite de
pierderea mamei.

Sincere condolean\e
familiei! 
Fam. Achim ;i trenea 

_______________
Suntem al[turi de
familia Liubine\chi `n
marea durere de trecerea
`n nefiin\[ a fostului
iubit so\, tat[, bunic,
socru ing.
LiUBiNE|CHi pETrU.
Dumnezeu s[-l
odihneasc[ `n pace! 
Familia Kaposi 

_______________
regret nespus de mult
trecerea la cele ve;nice a
veri;oarei mele
EUGENiA HAiDU. rog
pe Bunul Dumnezeu s[-i
dea odihn[ ve;nic[! Sunt
al[turi de so\ul Costel ;i
de cele dou[ fiice Sorina
;i Mirela cu familiile lor,
`n acest moment
deosebit de greu.
Maria Condor 

_______________
~n aceste momente de
mare durere, pricinuite
de trecerea `n nefiin\[ a
mamei D{NiL{
DiANA, transmitem
familiei `ndurerate,
sincere condolean\e,
g]nduri de alinare ;i
`ntreaga noastr[
compasiune. Dumnezeu
s-o odihneasc[ `n pace!
Colectivul clasei a II-a C
de la :coala Gimnazial[
lucian Blaga 

_______________
Drum lin printre stele
JENiCA. Sincere
condolean\e familiei
greu `ncercate. Domnul
Dumnezeu s[ te aib[ `n
paza Sa.
Adriana ;i Vasile Ionel 
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iNfOrMArE
Având în vedere evoluția la nivel național, în contextul generat

de virusul COVID-19 (coronavirus) și deciziile autorităților com-
petente, aducem la cunoștința partenerilor, colaboratorilor și
clienților noștri faptul că SDEE transilvania Nord a decis reluarea
activității Centrelor și Ghișeelor de Relații cu Utilizatorii, începând
cu data de 03.06.2020.

În acest sens, compania a adoptat o serie de măsuri menite să
asigure desfășurarea activității în condiții de siguranță, după cum
urmează<

➪ accesul utilizatorilor și angajaților doar cu mască de protecție,
după igienizarea mâinilor și verificarea temperaturii
➪ păstrarea unei distanțe de 2 m, respectând indicațiile 
marcajelor de distanțare fizică de pe podea
➪ deservirea utilizatorilor după regula “o persoană la fiecare 
ghișeu disponibil”
➪ dotarea personalului cu viziere de protecție
➪ igienizarea frecventă a spațiului.

Pentru siguranța dumneavoastră și a angajaților noștri, reco-
mandăm persoanelor care ne vor vizita în perioada imediat urmă-
toare, să adopte un comportament responsabil și să respecte regulile
afișate în cadrul tuturor punctelor de lucru ale companiei, precum
și îndrumările personalului instruit cu privire la măsurile de dis-
tanțare fizică și interacțiune cu utilizatorii.

De asemenea, vă informăm că mijloacele alternative de comu-
nicare puse la dispoziție de societatea noastră (telefon, fax, e-mail,
poștă și curierat) sunt următoarele< 

SDEE Transilvania Nord

➪ adresa oficială de e-mail<  office.tnd@distributie-energie.ro>
➪ prin telefon/fax< 0264 205069/ 0264 205998
➪ prin poștă sau curierat la adresa< str. Ilie Măcelaru, nr. 28A, Cluj-
Napoca, jud. Cluj.

Sucursala Cluj-Napoca

➪ adresa oficială de e-mail< office.cluj@distributie-energie.ro>
➪ prin telefon/fax< 0264 205702/ 0264 205704
➪ prin poștă sau curierat la adresa< str. taberei, nr. 20, Cluj-Napoca,
jud. Cluj.

Sucursala Oradea

➪ adresa oficială de e-mail<  office.bihor@distributie-energie.ro>
➪ prin telefon/fax< 0259 405702/ 0259 405704
➪ prin poștă sau curierat la adresa< str. Griviței, nr. 32, Oradea, jud.
Bihor.

Sucursala Baia Mare

➪ adresa oficială de e-mail<  office.maramures@distributie-energie.ro> 
➪ prin telefon/fax< 0262 205702/ 0262 205704
➪ prin poștă sau curierat la adresa< str. Victoriei, nr. 64, Baia Mare,
jud. Maramureș.

Sucursala Satu Mare

➪ adresa oficială de e-mail<  office.satumare@distributie-energie.ro>
➪ prin telefon/fax< 0261 805702/ 0261 805704
➪ prin poștă sau curierat la adresa< str. Mircea cel Bătrân, nr. 10,
Satu Mare, jud. Satu Mare.

Sucursala Bistrița

➪ adresa oficială de e-mail<  office.bistrita@distributie-energie.ro>
➪ prin telefon/fax< 0263 205702/ 0263 205704
➪ prin poștă sau curierat la adresa< str. Vasile Conta, nr.11, Bistrița,
jud. Bistrița-Năsăud.

Sucursala Zalău

➪ adresa oficială de e-mail< office.salaj@distributie-energie.ro>
➪ prin telefon/fax< 0260 605702/ 0260 605704
➪ prin poștă sau curierat la adresa< str. Mihai Viteazu, nr. 79, Zalău,
jud. Sălaj.

Vă mulțumim pentru înțelegere,
Serviciul Relații Publice și Comunicare SDEE transilvania Nord

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice transilvania Nord (SDEE transilvania Nord),
parte a Grupului Electrica, este operatorul de distribuție a energiei electrice care deservește
zona de Nord-Vest a transilvaniei. Compania își desfășoară activitatea în județele Satu Mare,
Maramureș, Bistrița Năsăud, Bihor, Sălaj și Cluj, având o arie de operare de aproximativ
34.160 kilometri pătrați. Cu o tradiție de 120 de ani, SDEE transilvania Nord oferă servicii
pentru aproximativ 1.2 milioane de consumatori, prin intermediul unei rețele de distribuție
cu o lungime de peste 43.500 kilometri și a unei echipe de peste 2.230 de angajați. 

___________________________________________________________________ 

Mai multe informații despre SDEE transilvania Nord pot fi găsite pe platforma 
www.distributie-energie.ro.

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 iunie 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 iunie 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

4 - 5 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

4 - 5 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

= DECESE =

Cu ad]nc[ durere `n suflet,
anun\[m trecerea `n nefiin\[ a
celei care a fost so\ie, mam[,
bunic[ ;i soacr[

HAIDU EUGEnIA
Slujba de `nmorm]ntare are

loc azi, 4 iunie, ora 13<00, la
cimitirul ortodox de l]ng[ gar[.
Dormi `n pace, suflet bl]nd!

Familia `ndoliat[

= CONDOLEAN|E =

==== ==

      Uniunea Europeană vrea ca
până în anul 2030 să îşi reducă
emisiile de gaze cu efect de seră
cu cel puţin 40 de procente faţă
de cele din 1990. Conform
datelor publicate de Parlamen-
tul European, transportul ru-
tier este responsabil pentru cel
puţin 22% din emisiile de gaze
cu efect de ser[, fiind singurul
sector în care acestea au rămas
mai ridicate decât cele din anul
1990. 
      Uniunea Europeană vrea să
reducă cu 60% emisiile din
transport faţă de anul 1990 şi
asta până în anul 2050. Con-
form sursei citate, pneurile
sunt responsabile de 20-30%
din consumul de combustibil
al unui autovehicul, ceea ce
înseamnă că alegerea unor
pneuri mai eficiente poate con-
tribui la reducerea emisiilor.
Pentru a-i ajuta pe consuma-
tori să ia decizii în cunoştinţă
de cauză, UE introduce un nou
sistem de etichetare a
pneurilor. 
      Etichetele vor include in-
formaţii despre eficienţa con-
sumului de combustibil şi
aderenţa pe teren umed şi  de-
spre nivelul de zgomot extern,
exprimat în decibeli. 
      “Informaţii despre
aderenţa pe zăpadă şi gheaţă
vor fi probabil adăugate în vi-
itor, la fel și informaţiile despre
kilometraj şi abraziune, când
va fi găsită o metodă de testare”,
se arată în comunicatul Parla-
mentului European. 
      Se mai precizează că
etichetele trebuie să fie vizibile
pentru consumatori, să fie
afişate peste tot unde sunt
comercializate pneurile, inclu-
siv online, şi să ofere un cod
QR pentru a putea fi uşor
scanate. 
      Noile etichete pentru
pneuri le vor permite con-
sumatorilor din UE să aleagă
pneuri mai eficiente din punc-
tul de vedere al consumului de
combustibil.
      Parlamentul European şi
Consiliul Uniunii Europene au
ajuns în noiembrie 2019 la un
acord informal privind sis-
temul de etichetare, Consiliul a
aprobat oficial normele în feb-
ruarie 2020, iar Comisia pen-
tru industrie, cercetare și
energie a Parlamentului a votat
în favoarea lor la 28 aprilie. Mai
rămâne ca Parlamentul să
aprobe acordul în plen.

Andrei G.

Etichetele anvelopelor 
vor oferi detalii despre 
eficienţa consumului 
și aderenţă 

VÂNZ{RI CASE

VÂNZ{RI AP. 2 CAM.

Angaj[m<
- Director v]nz[ri 

- Inginer constructor 
- Agent v]nz[ri

Telefon< 0723-522010, 
0744-545296



l V]nd apartament
ultracentral cu 2 camere, la
parter, pretabil pentru
cabinet medical, cabinet de
avocatur[, etc. (

0746.398.437

ApArTAMENTE 3 

l Apartament 3 camere,
etaj 4, M17. (

0751.082.658
l Azilul de b[tr]ni, 46.500
euro> M16, 55.000 euro> C2,
58.500 euro, www.imo-
vest.ro, ( 0743.284.965
l V]nd apartament 3
camere mobilat. (

0771.703.779
l V]nd apartament 3
camere, Carpa\i II, etaj IV.
( 0756.393.992
l V]nd apartament 3
camere Micro 15. (

0740.358.097

ApArTAMENTE 4 

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 / schimb
apartament, 125 mp. (
0752.851.290
l M17, 44.500 euro,
www.imo-vest.ro, (

0743.284.965

GArSONiErE 

l Ostrovului, 15.900 euro,
www.imo-vest.ro, (

0743.284.965

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 10 ari teren
intravilan, str. Odoreului.
( 0747.227.368
l V]nd teren `n Micula, 2
hectare, cu utilit[\i curent,
ap[, canalizare. (

0748.415.679
l Dara 10 ari, www.imo-
vest.ro, ( 0743.284.965

l V]nd teren intravilan 45
ari M[d[ras. ( 0770.375.587

V}NZ{ri AUTO 

l V]nd Chevrolet Spark,
24.000 km la bord. (

0745.545.185

cUmp{r{rI 
AUTO STr{InE 

l Cump[r autoturisme
pentru programul Rabla.
Asigur radierea ;i transport
gratuit. ( 0726.222.209
l Cump[r autoturisme
pentru programul Rabla sau
fier vechi, ofer certificat de
distrugere. ( 0745.143.143
l Cump[r autoturisme
avariate. ( 0745.607.517
l Cump[r ma;ini pentru
rabla, asigur transportul ;i
radierea. ( 0757.522.410
l Cump[r autoturisme
avariate Rabla. (

0757.747.469

~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 foc. (

0748.016.870

trotinet[ electric[ Wide
Wheelmercame 500W. (
0745.775.348

l lemn de foc. (

0727.538.530
l V]nd sob[ de teracot[
dou[ buc[\i c]te 600 de lei.
( 0751.500.174
l Vindem \[ru;i pentru
gr[din[, rumegu; pentru
afumat, angaj[m muncitori
necalifica\i pentru stivuit
cherestea. ( 0751.531.907
l V]nd sau `nchiriez
containere frigorifice pentru
depozitare 2 buc. , dup[ ora
17<00 ( 0742.304.500
l De v]nzare un r[citor de
570 litri pentru lapte. (
0742.477.188

V}NZ{ri MOBiL{ 

l Mese, scaune. (

0745.312.597
l Canapea nou[
extensibil[. ( 0747.396.082

SpA|ii COMErCiALE

l Chirie spa\iu ultracentral
strada Petofi 14, 84 sau 53
mp. ( 0742.318.209
l ~nchiriez spa\iu birou,
ultracentral, www.imo-
vest.ro, ( 0743.284.965

AGriCOLE

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

0745.854.136
l Coas[ rotativ[ 185. (
0756.482.024
l V]nd porumb boabe,
p[linc[ prune ;i amestec. (
0748.099.431

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 vaci cu lapte. (
0740.998.789
l V]nd porci 100-110 kg,
Veti;. ( 0747.097.640
l V]nd vi\el de 5 luni. (
0723.166.510
l V]nd porc 140 kg. (
0723.166.510

CHirii

l Spa\ii 100 - 1500 mp. (
0744.578.910
l Dau `n chirie apartament
3 camere, strada Botizului.
( 0740.467.318
l ~nchiriez garsonier[. (
0740.876.544
l 2 - 3 camere, toate zonele,
www.imo-vest.ro, (

0743.284.965
l ~nchiriez garsonier[

Careiului. ( 0770.375.587
l ~nchiriez apartament
mobilat zona Mall. (

0742.796.744
l ~nchiriez ap. 2 camere,
par\ial mobilat, Micro 15,
vizavi Pia\a Some;. (

0771.629.959
l ~nchiriez garsonier[. (
0757.813.000
l ~nchiriez apartament cu 4
camere, pe camer[, utilat,
mobilat, strada Careiului,
vizavi de leb[da. (

0748.328.168
l Chirie. ( 0751.718.850
l Ap. de `nchiriat 2 camere,
Carp. 2. ( 0741.471.911

CUMp{r{ri

l Cump[r[m pene vechi,
noi. ( 0753.500.698

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 
l Cump[r autoturisme
pentru programul Rabla.
Asigur radierea ;i transport
gratuit. ( 0748.055.158 
l Caut cas[ la schimb cu
ap. 2 camere Carpa\i II + 10
ari teren intravilan. (

0752.305.023

l Cump[r laptop ;i tablet[,
ofer 100-150 lei. (

0740.344.138

piErDEri

l Pierdut acte personale.
( 0721.191.825
l Pierdut certificat de
`nregistrare pentru firma
Vagner :tefan Ioan PFA,
seria B nr. 3005040. Se
declar[ nul. 
l SC Promo Cris 2000 SRl
`nregistrat[ la ORC sub nr.
J30/439/2010 cod fiscal
RO27242324 declar pierdut
certificatul constatator nr.
12047/19.05.2016 eliberat la
data de 26.05.2016 pentru
punctul de lucru din Baia
Mare str. Victoriei nr. 73
spa\iul 101B etaj 1.
Declar[m certificatul nul. 

MATriMONiALE

l B[rbat, 41 ani doresc o
rela\ie serioas[. (

0749.229.471
l B[rbat v[duv caut
doamn[ intelectual[ `ntre
55 ;i 65 ani pentru o rela\ie
stabil[, avantaj ;i limba
maghiar[. ( 0748.838.679

CONTACTE iNTiME

l Blond[ fierbinte. (

0757.503.371

prEST{ri SErViCii

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 Case, acoperi;uri,
proiecte, izola\ii. (

0752.836.339
l Finis[ri de la A-Z. (
0752.619.766
l Ra;chetez ;i pun parchet
cu utilaj profesional, ofer
calitate. ( 0746.623.401
l Execut[m orice lucr[ri
construc\ii. (

0799.925.060
l Execut[m cabane lemn,
terase, foi;oare. (

0751.242.990
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 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
l :coal[ pentru permis de
conducere categoria BE. (
0740.794.370
l Execut finisaje, montat
u;i-parchet de la A-Z. (
0754.609.906
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 “Pufosul” - cur[\[torie
perne, plapume, lenjerii. (
0757.335.648, 0742.235.813
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 Interven\ii-repara\ii ap[,
canal, `nc[lzire. (

0747.485.004
l Execut finisaje interioare,
gresie, parchet, rigips, fa\ade
polistiren. ( 0755.637.135
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TRANSPORT TURISM

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

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

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

VÂNZ{RI AP. 3 CAM.

VÂNZ{RI AP. 4 CAM.

VÂNZ{RI TERENURI

VÂNZ{RI GARSONIERE

AUTO STR{INE

VÂNZ{RI DIVERSE

VÂNZ{RI MOBIL{

SPA|II COMERCIALE

VÂNZ{RI AGRICOLE

VÂNZ{RI ANIMALE

CHIRII

PIERDERI

MATRIMONIALE

CONTACTE INTIME

PREST{RI SERVICII



l t[iatul lemnului la
domiciliul clientului. (

0742.155.652
l Izola\ii polistiren, gresie,
zugr[veli. ( 0740.911.817
l Repar ;i execut
acoperi;uri. (

0766.633.185
l Execut acoperi;uri. (
0755.959.489
l Zugr[veli, finisaje. (
0770.545.907
l tencuim, izola\ii, gresie,
garduri, renov[m,
acoperi;uri. (

0742.460.065
l Execut[m repara\ii
acoperi;uri, mont[m \igl[
metalic[, repara\ii urgente.
( 0755.476.108
l Firm[ specializat[ `n
administrare imobile ;i
asocia\ii de proprietari cu
vast[ experien\[ `n
domeniu, www.imo-vest.ro,
( 0743.284.965
l Execut zugr[veli, gresie,
faian\[, iein ;i rapid. (
0758.528.653
l Electrician execut
instala\ii/repara\ii. (

0745.232.981, 0261.713.147
l Execut gletuieli,
zugr[veli, gresie, faian\[,
rigips. ( 0749.945.121
l Organiz[m curs detectiv
particular. ( 0729.851.972
l Execut[m defri;[ri, t[iem

iarb[. ( 0746.380.153
l tapi\ez canapele. (

0747.410.304
l Execut[m lucr[ri
exterioare, interioare ;i
pavaj. ( 0755.493.407
l Firm[ confec\ii metalice
angajeaz[ l[c[tu;, sudor. (
0751.479.988
l tapi\ez canapele. (

0741.596.016
l lucr[ri de construc\ii ;i
instala\ii sanitare. (

0757.503.528

TrANSpOrT TUriSM

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

0743.488.272
l transport locuri `nguste
3-7 mc nisip, balast,
p[m]nt, moloz. (

0755.671.938
l transport persoane
Austria. ( 0740.794.370

Marf[-mut[ri. (

0753.807.001

Marf[-iein. (

0745.049.715

l tract[ri-auto. (

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
l transport-mut[ri. (

0755.863.222

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

Restaurant angajeaz[
osp[tar ;i buc[tar. (

0740.872.122

l Angajez muncitori
construc\ii, plata la zi, 10
lei/or[ salahor, 20 lei/or[
me;ter. ( 0747.683.513,
0753.886.891
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 Caut meseria;i buni, `n
construc\ii, cu plata la zi,
antialcoolici. (

0754.609.906
l 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

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

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

l Angajez femeie de
serviciu la baruri, dou[ ore
zilnic. ( 0745.450.550
l Angajez barman la bar
Amazon `n centru. (

0745.450.550
l Complex Match Point
angajeaz[ buc[tar ;i ajutor
buc[tar. ( 0740.149.172
l Angajez sudor. (

0748.054.727
l Angajez meseria;i `n
construc\ii. (

0744.236.644
l Angaj[m muncitori `n
construc\ii, `n deplasare,
salariu foarte bun, asigur[m
cazare. ( 0744.589.346

Fabrica de mobil[ din
Culciu Mare angajeaz[
t]mplari cu experien\[,
asigur[m transport. (

0753.267.154, 0744.330.875,
0754.682.235

l Angajez muncitori
pentru lucru `n cimitir,
calificarea ;i experien\a
reprezint[ avantaj.
Informa\ii la (

0743.158.743

l Caut `ngrijitor animale.
( 0749.010.873
l Angaj[m urgent feliator
p]ine. Cei interesa\i sunt
a;tepta\i zilnic `ntre orele
10.00 - 16.00 pe strada
toamnei nr. 16
l Carrefour angajeaz[
m[celar ;i lucr[tori
universali. ( 0748.243.307
l Angajez paz[ la o sec\ie
de t]mpl[rie. Inf. la (
0721.281.114
l Firm[ de livrare angaj[m
;ofer cat. B. Informa\ii (
0748.789.351
l Caut tractorist sau
pensionar cu cuno;tin\e de
mecanic[ l]ng[ Satu Mare,
3000 Ron/lun[. (

0721.845.126
l Societate comercial[
angajeaz[ stivuitorist
l[c[tu;-mecanic ;i operator
pres[. ( 0742.262.250,
0746.540.113
l Complet Philadelphia
angajeaz[ b[ie\i ;i fete
pentru sp[l[torie auto. (
0752.190.393
l Complex Philadelphia
angajeaz[ mecanic auto.
Informa\ii ( 0744.393.750
l Angaj[m l[c[tu;i ;i
sudori, Carei. (

0744.520.219
l Angajez confec\ionere cu
experien\[. ( 0744.513.974
l Resort California din
localitatea M[rtine;ti
angajeaz[ lucr[tor
comercial cu program 8 ore
;i salariu atractiv. Detalii (
0751.216.844
l C[ut[m un b[rbat serios,
f[r[ obliga\ii pentru munc[
la ferm[ de vaci cu lapte. (
0740.094.415, 0748.219.346

SOCiET{|i

l Gaz Vest SA cu sediul `n
municipiul Arad, anun\[
publicul interesat asupra
depunerii solicit[rii de
emitere a acordului de
mediu, pentru proiectul<
“Extindere conduct[
distribu\ie gaze naturale de
presiune redus[“ propus `n
ora;ul Negre;ti Oa;, str.
Victoriei. Informa\iile
privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul
Agen\iei pentru Protec\ia
Mediului Satu Mare, str.
Mircea cel B[tr]n, nr. 8/B ̀ n
zilele de luni - joi `ntre orele
8.00 - 16.30, vineri `ntre
orele 8.00 - 14.00 ;i la sediul
titularului din municipiul
Arad, str. Prunului nr. 129.
Observa\iile publicului se
primesc zilnic la sediul
Agen\iei pentru Protec\ia

Mediului Satu Mare. 
l SC Agroindustriala Carei
S.A. cu sediul `n localitatea
Carei, str Mihai Viteazu, nr.
112, jud. Satu Mare, anun\[
solicitarea emiterii
Autoriza\iei de Mediu
pentru activit[\ile< Activit[\i
auxiliare pentru produc\ia
vegetal[ 0161> Activit[\i
dup[ recoltare 0163>
Preg[tirea semin\elor 0164>
Comer\ cu ridicata al
cerealelor, semin\elor,
furajelor ;i tutunului
neprelucrat 4621, desf[;urat[
pe amplasamentele din<
localitatea Carei, str. Mihai
Viteazu nr. 112, jud. Satu
Mare ;i localitatea Carei,
Ferma vegetal[ Clara
Iancule;ti, extravilan, DN 19,
Satu Mare - Oradea, jud. Satu
Mare, municipiul Carei,
Ferma nr. 5, Ghenci, str.
Ghenci, fn, jud. Satu Mare.
Consultarea documenta\iei,
sugestii, reclama\ii se pot
depune la sediul Agen\iei
pentru Protec\ia Mediului,
str. Mircea cel B[tr]n, nr.
8/B, `n zilele de luni - joi
`ntre orele 8.00 - 16.30 ;i
vineri ̀ ntre orele 8.00 - 14.00.
Pentru orice informa\ie
referitoare la activitate, v[
pute\i adresa la< Agen\ia
pentru Protec\ia Mediului
Satu Mare, ( 0261.736.003,
tel/fax 0261.733.500, e-mail<
office@apmsm.ro 
l Asocia\ia Casa Speran\ei
titular al proiectului<
“Extindere re\ea de
distribu\ie presiune ;i
posturi de reglare, m[surare
gaze naturale”, propus a fi
amplasat `n loc. M[rtine;ti,
str. Bradului, fn, jud. Satu
Mare anun\[ publicul
interesat asupra lu[rii
deciziei etapei de `ncadrare
de c[tre APM Satu Mare `n
cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra
mediului pentru proiectul
men\ionat. Proiectul deciziei
de `ncadrare ;i motivele care
o fundamenteaz[ pot fi
consultate la sediul APM
Satu Mare, str. Mircea cel
B[tr]n, nr. 8/B, `n zilele de
luni - joi `ntre orele 8.00 -
16.30, vineri `ntre orele 8.00
- 14.00 precum ;i la
urm[toarea adres[ de
internet
http<//apmsm.anpm.ro.
Publicul interesat poate
`nainta comentarii /
observa\iile la proiectul
deciziei de `ncadrare, `n
termen de 10 zile de la data
public[rii anun\ului pe
pagina de internet a APM
Satu Mare. 

MEDiCALE 

l V[ pot ajuta `n tratarea
afec\iunilor cu succes,
dureri de spate, stress, altele.
Program[ri la (

0742.816.588. Informa\ii
suplimentare
www.bowtech.ws
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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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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.

FABrIcA DE cIOcOlAT{
DIn ODOrEU AnGAJEAz{

FEmEIE DE SErvIcIU.

SAlArIU
ATrAcTIv+TIcHETE 

DE mAS{+TrAnSpOrT.

TEl.< 0261775070

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

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

TRANSPORT TURISM

OFERTE SERVICIU

SOCIET{|I

MEDICALE


