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Completezi un talon
;i câ;tigi

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

8 - 9 iunie

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

Comunicat de presă
Lansare proiect „Realitatea Virtuală unește Carpații: 

Laboratoarele școlare interactive”

În 04 iunie 2020, a avut loc conferința de presă inaugurală a proiectului 2Soft/1.1/137
„Realitatea virtuală unește Carpații: Laboratoarele școlare interactive” în cadrul Programului
Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 (www.ro-ua.net) program finantat de Uniunea
Europeană.

Proiectul este implementat în comun cu doi parteneri din Ucraina:
Lider de Proiect: Communal Enterprise "Agency of Regional Development and Cross-Border

Cooperation "Transcarpathia" of Zakarpattya Oblast Council"- Ucraina
Partener: Department of Education of Tyachivskyi District State Administration-Ucraina
La eveniment au participat managerii celor două școli pilot care vor face parte din proiect

din partea României, Mariana Geta Salagean, director executiv Școala Gimnazială Mircea
Eliade Satu Mare jud. Satu Mare și Gherman Dănuț Gheorghe Chirilă, director executiv Liceul
Tehnologic Anghel Saligny Turț jud. Satu Mare, invitații lor și  reprezentanții mass-media.

În cadrul conferinței, au fost discutate particularitățile implementării proiectului,
perspectivele dezvoltării inovatoare a educației în școlile pilot.

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta capacitățile școlilor secundare pentru
creșterea motivației și a performanței elevilor (7-17 ani), îmbunătățirea calității educației prin
parteneriat, inovații și tehnologii educaționale interactive în comunitățile de frontieră din
județul Satu Mare și Regiunea Transcarpatia.
Obiective specifice:
Obiectivul specific 1: este de a integra inovațiile și tehnologiile didactice bazate pe TIC (VIRTUAL
LAB bazat pe realități virtuale și augmentate, limbaj de programare SCRATCH) în programele
curriculare și activitățile extracurriculare ale 4 școli pilot în comunitățile de frontieră din
România și Ucraina.
Obiectivul specific 2: este de a îmbunătăți abilitățile profesorilor din regiunea proiectului (și
anume, personalul didactic al școlilor-pilot pentru VIRTUAL LAB, și invitați profesorii informatici
din alte școli ale regiunilor țintă pentru SCRATCH) în aplicarea tehnologiilor inovatoare bazate
pe TIC, metode de interacțiune cu elevii în procesul de predare curriculară și extracurriculară
Obiectivul specific 3: este de a organiza cooperarea transfrontalieră între instituțiile de
învățământ / autoritățile / profesioniștii care vizează creșterea eficienței și îmbunătățirea
calității educației în regiunile de frontieră din România și Ucraina

Imaginați-vă că în timp ce ești elev și investi la școală la ora de Biologie profesorul spune:
- Puneți-vă ochelari de realitate virtuală, astăzi explorăm sistemul circulator al corpului uman!
Îți pui ochelari și vezi corpurile roșii mișcându-se în interiorul vaselor, cum funcționează valvele
inimii, cum se umple sângele cu oxigen etc.

Și data viitoare, profesorul de fizică vă prezintă cum arată interacțiunea moleculelor de
diferite substanțe  și vezi totul la nivel molecular, cum ar fi să te „micșorezi” de milioane de
ori.

Și apoi la geografie poți „merge” prin jungla amazoniană sau deșerturile Africii fără să ieși
în afara sălii de clasă. Crezi, ar fi mai interesant procesul de învățare pentru tine?

Pentru că astea sunt genul de lucruri pe care intenționăm să le implementăm în două școli
pilot din Satu Mare.

Bugetul total al proiectului este de 332.580,5 EUR (1.566.454,16 lei), din care contribuția
UE este de 299.286,85 euro (1.409.641,06 lei), din care bugetul pentru școlile din România este
de 165.644 EUR (780.183,24 lei). Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni.

DECEsE 

Draga mea prieten[, mi-ai
promis c[ ne vedem `n
septembrie. Nimic nu va mai
fi la fel MARIA, te voi c[uta
de c]te ori voi merge la
NELU. Drum lin c[tre stele. 
Livia Pop - Paleoca, promo\ia
L. Eminescu 1965

CONDOLEAN|E

Aducem un ultim omagiu
m[tu;ii noastre dragi
IULIANA IOO din
M[rtine;ti. sincere
condolean\e nepotului dr.

Adrian Bunescu ;i
veri;orului Iosif cu so\ia
Emilia. Dumnezeu s-o
odihneasc[ `n pace!
Nepoata Rodica Pavel cu
familia 

___________________
Un ultim omagiu vecinei
noastre, doamnei prof.
MARIA sILAGHI. Drum lin
spre stele suflet nobil!
sincere condolean\e copiilor
Marcel ;i simona cu familiile
lor, nepoatelor Daria ;i sofia,
iubite nespus de bunica
MARIA. Dumnezeu s-o
odihneasc[ `n pace!
Ing. Rodica Pi;coreanu, Gabi,
Cristi, Iulia 

___________________
~mp[rt[;im durerea simonei
;i sofiei Martin precum ;i a
familiei, `n greaua `ncercare
prin care trec acum, la
desp[r\irea pentru
totdeauna de mama, soacra
;i bunica drag[, prof.
sILAGHI MARIA. Ve;nic[
odihn[ ;i pomenire s[-i
d[ruiasc[ Dumnezeu.
Transmitem sincere
condolean\e! 
Socrii Zsuzsi ;i Costel Martin 

___________________
sincere condolean\e fam.
silaghi Marcel `n aceste
momente grele `n care se
despart de iubita lor mam[,
soacr[ ;i bunic[. Bunul
Dumnezeu s-o odihneasc[ `n
pace!
Fam. Martin Constantin 

___________________
~mp[rt[;im marea durere a
nepo\ilor Marcel ;i simona
la trecerea `n nefiin\[ a
mamei lor dragi
M{RIOARA sILAGHI.
Dumnezeu s[ o odihneasc[
`n pace!
Veri;oara Mimi cu familia din
Baia Mare 

___________________
suntem al[turi de Marcel ;i
simona acum c]nd se
despart de mama lor drag[ ;i
profesoara MARIA

sILAGHI. Dumnezeu s[ o
odihneasc[ `n pace! 
V[duva Nela Lu\a; ;i fiicele
Alina ;i Anca 

COMEMOR{RI

Ing. POR HOREA C{LIN
1971 - 2012. Ai plecat prea
devreme, l[s]nd dureri ce nu

au alinare. Au r[mas `n
amintirile noastre chipul s[u
drag ;i z]mbetul de neuitat.
Dumnezeu s[ aib[ `n paz[
somnul s[u de veci.
Familia Por 

___________________
Fiecare zi care trece ne arde
sufletul, fiecare lacrim[ las[
r[ni ad]nci de la plecarea ta.
Azi 6 iunie 2020 se `mplinesc

16 ani de c]nd ai plecat pe
drumul f[r[ `ntoarcere
OLARIU IOsIF GABRIEL.
O parte din lumina
sufletului nostru a plecat din
noi, iar sufletul bl]nd s-a
`n[l\at la cer prea devreme.
Venim `ndurera\i la
morm]ntul trist ;i cu lacrimi
`\i ;optim< ne este dor de
tine! Te iubim tati IOsIF! Te-
am iubit, te iubim ;i te vom
iubi mereu dragul nostru
tat[ ;i so\ OLARIU IOsIF
GABRIEL. Dumnezeu s[ te
odihneasc[ `n pace!
Fiul Patrick ;i so\ia Monica 

___________________
Nimic nu poate ;terge dorul
;i durerea din sufletele
noastre acum c]nd se
`mplinesc 16 ani de c]nd ne-

ai p[r[sit scumpul nostru
IOsI|{. Nu te vom uita

niciodat[!
Mama Melania, fam. Olteanu,
fam. Olariu 

___________________
Cu mult[ durere `n suflet ;i
un dor nestins comemorez
40 de zile de la plecarea la
Domnul a iubitului meu so\
CHILIAN IOAN, dup[ o

lung[ ;i grea suferin\[.
Fiecare zi care trece f[r[ tine
`mi arde sufletul, `n
rug[ciuni te pomenesc
pl]ng]nd, ;tiind c]t de mult
\i-ai dorit s[ mai r[m]i
al[turi de mine. Nu te voi
uita niciodat[, te voi iubi
mereu, mereu. M[ rog
Bunului Dumnezeu s[-\i dea
odihn[ ve;nic[ `ntre cei
buni, iar tu de acolo de sus s[
m[ veghezi pentru
totdeauna! 
So\ia `ndurerat[ Viorica 

___________________
A trecut un an dar durerea ;i
lipsa ta o sim\im ;i azi `n
inimile noastre, iar amintirea

ta o p[str[m vie `n suflete.
Dumnezeu s[ te odihneasc[
`n pace, dragul nostru so\,
tat[, bunic ;i str[bunic
PALC{U DUMITRU.
Familia 

= COMEMOR{RI =

...Cas[ cernit[ ;i trist[ voi
g[si de-acum mereu, n-o s[ am
`n casa veche cui s[-i spun
“Bin‘ te-am g[sit!” ;i nici vocea
ta b[tr]n[, tat[ drag, nu-mi va
r[spunde “Bun venit!” 

Durerile mari nu le po\i
exprima ̀ n cuvinte...Te-ai stins
;i c]t de greu \i-a fost, iubitul
nostru tat[, so\, socru, bunic ;i
str[bunic 

SF~RCIOC VASILE
C]t[ suferin\[ ai `ndurat ;i

c]t[ ai l[sat `n urma ta! De 1
an, noi te purt[m ̀ n g]nduri ;i
`n suflete mereu! 

Bunul Dumnezeu s[-\i dea pace, lumin[ ;i odihn[ ve;nic[!
Familia

= DECEsE =

= CONDOLEAN|E =

= COMEMOR{RI =

Comisarul european pentru
Agricultură și Dezvoltare Rurală,
Janusz Wojciechowski, a scris pe
contul său de twitter că România
este țara cu cele mai multe ferme
mici, de subzistență, cu venituri
care nu pot asigura traiul zilnic.
Procentul depășește cu mult
media Uniunii Europene.
Potrivit unor evidenţe, în Româ-
nia fiinţează în present aproxi-
mativ 1.500.000 de ferme,
majoritatea fiind deţinătoare a
1,5 – 2,5 hectare de teren.

Cel mai mare procent de
ferme mici, de subzistență, din
Uniunea Europeană îl are Româ-
nia, 94,6% din fermele româneşti
au o producție sub 8.000 de euro
pe an. La polul opus este Olanda,
cel mai mic procent, 4,2%. Polo-
nia, țara din care provine comis-

arul european pentru Agricul-
tură, se apropie de media Uniu-
nii Europene.

Potrivit Eurostat, fermele
foarte mici sunt cu un volum al
producţiei sub 8.000 de euro. Ex-
istă peste două treimi din aceste
ferme în UE - 67,6%. Cel mai
mare procent este în ţara noastră
– 94,6%, cel mai mic 4,2%, în
Olanda. În Polonia producţia
fermelor depăşeşte 8.000 de euro
anual, fapt ce le apropie de media
Uniunii Europene.

Comisarul European a
menţionat că "Fermă mică nu în-
totdeauna = producție mică".

Comisarul  Janusz Woj-
ciechowski susține asocierea fer-
mierilor mici în cooperative
pentru a se dezvolta și a avea
acces la mai multe facilități, in-

clusiv fiscale.
Este necesar de a prezenta di-

mensiunile exploataţiilor (ha)
din ţările care au aderat la UE
din mai 2004, precum şi în
România şi Bulgaria, în ordine
descrescătoare< Cehia 100 ha,
Slovacia 31 ha, Estonia şi Letonia
12 ha, Polonia 8 ha, Slovenia 6
ha, Lituania, Ungaria şi Bulgaria
4 ha, România 2,5 ha, media
ţărilor CEE fiind 5 ha, adică de
patru ori mai mică comparativ
cu suprafaţa medie a fermelor
din ţările (15 ha) membre ale
UE.

Cu privire la suprafaţa medie
de circa 2,5 ha din România, tre-
buie subliniat că aceasta
maschează o dispersie extrem de
mare a terenurilor.

Coriolan A.

În România sunt cele mai mici exploataţii 
agricole din Uniunea Europeană



CAsE

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[ 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 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[ \[r[neasc[ cu
ap[ curent[ la buc[t[rie ;i
baie, canalizare fos[ septic[,
anexe 10 ari, Unim[t, 9000
euro. ( 0770.690.297
l V]nd/schimb cas[ 2
camere+ living, S[tm[rel,
teren 5 ari, 17.000 euro neg.
( 0742.745.960

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

0749.247.469
l V]nd apartament cu 2
camere, Micro 17. (

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

0749.063.949
l V]nd apartament
ultracentral cu 2 camere, la
parter, pretabil pentru
cabinet medical, cabinet de
avocatur[, etc. (

0746.398.437
l V]nd apartament 2
camere, Solidarit[\ii, bloc
14, etaj III, Ipote;ti 1. (
0743.351.893
l V]nd sau `nchiriez
apartament 2 camere. (
0753.852.861
l V]nd apartament dou[
camere `n Micro 16, etaj IV,
cu acoperi;, pre\ 38.000
euro negociabil. (

0771.602.068
l V]nd apartament 2

camere, Botizului, etaj IV,
decomandat, beci, f[r[
probleme la acoperi;, pre\
40.000 euro negociabil. (
0745.049.092

APARTAMENTE 3 

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
l V]nd apartament 3
camere Bucure;ti,
semidecomandat, bloc
c[r[mid[, zona Militari,
l]ng[ 2 intr[ri de metrou.
( 0787.717.945
l V]nd ap. 3 camere. (
0747.381.236

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

TERENURI 

l 10 ari intravilan, dup[
M16. ( 0746.110.736
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 `n Micula, 2
hectare, cu utilit[\i curent,
ap[, canalizare. (

0748.415.679
l V]nd teren intravilan 45
ari M[d[ras. (

0770.375.587
l 1,70 ha lunca Some;
dreapta, 50 ari spre Dorol\
st]nga. ( 0743.100.198
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

sPA|II COMERCIALE

l Chirie spa\iu ultracentral

strada Petofi 14, 84 sau 53
mp. ( 0742.318.209

CuMp{R{RI 
AutO StR{InE 

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
l ~nchiriez ma;ini. (

0740.794.370

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
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 Vindem \[ru;i pentru
gr[din[, rumegu; pentru
afumat, angaj[m muncitori
necalifica\i pentru stivuit
cherestea. ( 0751.531.907
l V]nd mobil[, p[tu\,
piatr[, mas[, scaune. (

0740.137.194
l V]nd lemn foc, fag,
carpen, transport gratuit.
( 0741.768.118
l V]nd lemn foc, fag,
carpen, transport gratuit.
( 0742.948.254
l V]nd sau `nchiriez
containere frigorifice pentru
depozitare 2 buc. , dup[ ora
17<00 ( 0742.304.500
l V]nd porumb boabe,
p[linc[ prune ;i amestec. (
0748.099.431
l V]nd ma;in[ de cusut
piele Pfaff, repar tapi\erie la
domiciliul clientului. (

0764.841.355

V}NZ{RI MOBIL{ 

l Mese, scaune. (

0745.312.597
l Canapea nou[
extensibil[. ( 0747.396.082
l V]nd mobil[ buc[t[rie
modular 12 corpuri MDF
import, stare excep\ional[,
1200 ron. ( 0740.772.825

AGRICOLE

l V]nd porumb. (

0745.854.136
l Coas[ rotativ[ 185. (
0756.482.024
l V]nd culeg[tor porumb
tornado 40, co; porumb 12
m. ( 0746.425.509
l V]nd motocositoare cu
lam[. ( 0746.421.844

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 vi\el de 5 luni. (
0723.166.510
l V]nd porc 140 kg. (
0723.166.510
l V]nd porci de carne 110-
130 kg la 12 lei/kg. (
0758.727.294
l V]nd purcei ;i porci
vietnamezi 10 lei kg, `n satul

Nisipeni. ( 0742.345.268
l V]nd c[\ei Pechinez. (
0740.306.573

DIVERsE

C[minul de b[tr]ni de la
Medie;u Aurit prime;te
beneficiari. ( 0722.964.948

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[
Careiului. ( 0770.375.587
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
l Ap. 2 camere, M17. (
0740.177.986
l ~nchiriez apartament 3
camere. ( 0744.245.822
l Dau `n chirie garsonier[
`n Micro 17. (

0783.050.177
l Dau `n chirie cas[,
M[d[ras. ( 0756.777.493

CUMP{R{RI

l Cump[r[m pene vechi,
noi. ( 0753.500.698
l Cump[r ma;ini pentru

programul Rabla. Asigur
radierea. ( 0757.649.685 
l Cump[r laptop ;i tablet[,
ofer 100-150 lei. (

0740.344.138

Cump[r fier vechi ;i
neferoase, acumulatoare
auto, transport gratuit, plata
pe loc. ( 0730.444.660

l Colec\ionar din
str[in[tate cump[r< antice,
picturi, argint[rie, penduli,
c[r\i ;i ilustrate dinainte de
1945. ( 0741.986.855

PIERDERI

l Pierdut acte personale.
( 0721.191.825

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

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
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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

VÂNZ{RI CASE

VÂNZ{RI AP. 2 CAM.

VÂNZ{RI AP. 3 CAM.

VÂNZ{RI AP. 4 CAM.

VÂNZ{RI TERENURI

SPA|II COMERCIALE

AUTO STR{INE

VÂNZ{RI DIVERSE

VÂNZ{RI MOBIL{

VÂNZ{RI AGRICOLE

VÂNZ{RI ANIMALE

DIVERSE

CHIRII

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

PIERDERI

MATRIMONIALE

PREST{RI SERVICII



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 Ferestre, u;i termopan la

comand[< Cuza Vod[ 10
(Macosterm) (

0746.987.480
l Interven\ii-repara\ii ap[,
canal, `nc[lzire. (

0747.485.004
l Execut finisaje interioare,
gresie, parchet, rigips, fa\a
de polistiren. (

0755.637.135
l Repar ;i execut
acoperi;uri. (

0766.633.185
l Execut acoperi;uri. (
0755.959.489
l Execut[m repara\ii
acoperi;uri, mont[m \igl[
metalic[, repara\ii urgente.
( 0755.476.108
l Execut gletuieli, zugr[veli,
gresie, faian\[, rigips. (
0749.945.121
l Execut[m defri;[ri, t[iem
iarb[. ( 0746.380.153
l Execut[m lucr[ri
exterioare, interioare ;i
pavaj. ( 0755.493.407
l tapi\ez canapele. (

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

0757.503.528
l Execut[m finisaje
interioare-exterioare,
mont[m u;i, pre\uri
accesibile. ( 0749.453.599
l Electrician execut
instala\ii/repara\ii. (

0745.232.981, 0261.713.147
l Execut[m izola\ii
exterioare polistiren,
gletuim, zugr[vim. (

0741.566.246

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

Angajez instalator, cu prob[
de lucru pl[tit[. (

0742.070.105, 0743.120.089

l Angaj[m muncitori
califica\i ;i necalifica\i `n
construc\ii, salariu
motivant. ( 0753.653.304

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 Angajez ;ofer distribuitor.
( 0745.849.985
l C[ut[m personal pentru
restaurant la Ciuperceni. (
0743.936.893

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 ;oferi taxi. (
0740.794.370
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 Angajez confec\ionere cu
experien\[. ( 0744.513.974
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
l Birou proiectare
construc\ii civile angajeaz[

arhitect, desenator `n
autocad ;i arhicad. (

0742.455.524
l Inbox Marketing
angajeaz[ `n Carei ;i
`mprejurimi cu contract de
munc[ distribuitori de
pliante `n cutiile po;tale.
Avantaj cei cu autoturism
propriu. Asigur[m salariu `n
func\ie de realiz[ri,
bonusuri ;i plata
carburantului. (

021.207.00.76, email<
office@inboxmarketing.ro 
l SC Grup Aspa tbh SRL
cu sediul `n municipiul
Carei angajeaz[ operator
excavatorist ;i
buldoexcavatorist. A;tept[m
CV-urile la adresa<
office@grup-aspa.ro 
l Firm[ confec\ii metalice
angajeaz[ l[c[tu;, sudor. (
0751.479.988

Angajez casier[ ;i
v]nz[toare pentru magazin
alimentar zona Micro 17. (
0744.785.254

l Angaj[m l[c[tu;i ;i
sudori, Carei. (

0744.520.919
l Angajez v]nz[toare
magazin Fornetii. (

0744.176.384

sOCIET{|I 

l Szilagyi Adam, titular al
proiectului “Extindere
conductă de distribuție și
racord de gaze naturale de
presiune redusă” 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 mun Carei, str.
Carol Davila, nr. 1, 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 8.00-
16.30, vineri între orele
8.00-14.00 precum și la
următoarea adres[ de
internet
http<//apmsm.anpm.ro.
Publicul interesat poate
înainta comentarii
/observațiile 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.

l BEJ Mihalcea Benone
vinde la data de 10.06.2020,
orele 12.00 ;i 12.10
autoutilitar[ Mercedes
Sprinter SM77XDX ;i
autoturism Volvo XC60
Break SM39XDX,
proprietatea lui SC Claudia
;i Amalia SRL, la pre\ul de
35.716,5 Ron, `n dosarul
8/2020. Rela\ii la (

0261.855.101

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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Curat, mai curat, foarte curat! 
Cu firma de curățenie 

Eni și george SRL 
puteți ajunge la acest nivel.

pe lângă servicii de curățenie tradițională
mai prestăm și curățenie pavaje, 

piscine, terase.  
tel.<  0743933623, 0722606697. 

Apelați cu încredere, acum e momentul!
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

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

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 CIOCOLAtĂ
dIn OdOREu AngAJEAzĂ

FEMEIE dE SERVICIu
SALARIu

AtRACtIV+tIChEtE 
dE MASĂ+tRAnSpORt
tELEFOn< 0727805453

Angaj[m<
- director v]nz[ri 

- Inginer constructor 
- Agent v]nz[ri

telefon< 0723-522010, 
0744-545296

TRANSPORT TURISM

OFERTE SERVICIU

MEDICALE

SOCIET{|I


