
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
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

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 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
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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 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

5 - 8 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

5 - 8 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 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
zbuciumat.
Veri;oarele Veizer Irina,
Paleoca Livia cu familiile 

_______________
Cu ad]nc[ durere `n
suflet anun\[m trecerea
`n nefiin\[ a iubitului

nostru so\, tat[, socru ;i
bunic ERDEI
GHEORGHE.
Priveghiul are loc azi,
vineri 05.06.2020 ora
17<00 iar
`nmorm]ntarea va avea
loc s]mb[t[, 06.06.2020
ora 13<00 la cimitirul
privat de pe strada
Ama\ului. Dumnezeu
s[-l odihneasc[ `n pace.
Profund `ndurera\i< so\ia
Ana, copiii Diana ;i
Ciprian cu familiile lor

_______________
Dup[ o grea suferin\[,
cople;i\i de durere,
anun\[m `ncetarea din
via\a a MARIEI
sILAGHI, la v]rsta de

71 ani. ~nmorm]ntarea
va avea loc `n 6 iunie,
ora 13<00, la capela sf.
Nicolae, strada Rodnei.
Dormi `n pace suflet
bl]nd!
Fiica Simona cu familia,
fiul Marcel cu familia

CONDOLEAN|E

Drag[ Cristiano,
suntem al[turi de tine
acum c]nd mama ta
drag[, DIANA s-a
ridicat la ceruri printre
`ngeri, de unde te va
veghea mereu. ~l rug[m
pe Bunul Dumnezeu s[
o odihneasc[ `n pace.

sincere condolean\e
familiei `ndurerate!
~nv[\[toarea ;i colegii din
clasa I-B de la :coala
Gimnazial[ Lucian Blaga

_______________
O inim[ bun[ a `ncetat
s[ mai bat[, un suflet
mare s-a ridicat la cer.
Moartea poart[ cu sine
o durere pe care nimeni
nu o poate vindeca, dar
iubirea las[ o amintire
pe care nimeni nu o
poate fura vreodat[!. Ai
plecat draga noastr[,
drag[ coleg[ DIANA, ai
l[sat `n urm[ un gol
imens! singurul loc de
unde nu te poate lua
nimeni este inima
noastr[ unde vei r[m]ne
ve;nic! ~ngerii s[
vegheze drumul t[u lin
c[tre Dumnezeu!
sincere condolean\e
familiei `ndoliate,
copiilor Luana ;i
Cristiano ;i a so\ului
Ionu\.
Cu nem[rginit[ durere
ale tale colege de la
gr[dini\a ‘’Draga mea’’
Satu Mare 

_______________
Vestea trecerii la cele
ve;nice a vecinului
nostru CHITA: VAsILE
ne-a ̀ ntristat. Rug[m pe
Bunul Dumnezeu s[-l
ierte ;i s[-l odihneasc[
`n pace, iar familiei s[-i
dea m]ng]iere ;i lini;te.
Vecinii din bloc UH49

_______________
Regret[m profund
dispari\ia dragului
nostru prieten ;i vecin
ERDEI GHEORGHE.
Dumnezeu s[ te ierte ;i
s[ te odihneasc[ `n pace
suflet bun. sincere
condolean\e.
Filu, Otilia, Alina ;i
Claudiu S[l[gean

_______________
Cu durere `n suflet
anun\ `ncetarea din
via\[ a celei care a fost
sor[ ;i m[tu;[
ARDELEAN MARIA.
Dormi `n pace suflet
bl]nd.
Sora Elvira cu familia

Cu aproximativ 15 ani în
urmă, un fost director al Oficiului
Judeţean de Consultanţă Agricolă
(OJCA) Satu Mare vorbea presei
despre agricultura prin satelit. In-
formaţia a stârnit zâmbete, dar în
timp s-a dovedit că este posibil şi
aşa ceva.

Iată că în insuficienţa forţei de
muncă specialiştii din agricultură
lansează o nouă provocare - uti-
lizarea roboţilor în o serie de ac-
tivităţi. Potrivit estimărilor, cererea
de roboţi agricoli va înregistra o
creştere de 24,1% până în 2024,
potrivit unui studiu realizat de
Transparency Market Research
(TMR) cu privire la segmentul
afacerilor şi comerţului din dome-
niul agriculturii. Asta în timp ce
populaţia globului este în creştere.

Roboţii pentru agricultură ar
urma să fie folosiţi la semănat,
controlul buruienilor, analiza
solului şi monitorizarea mediului.

TMR a evaluat că oportu-
nităţile de pe piaţa roboţilor din
agricultură, la nivel mondial, erau
de 1,01 miliarde de dolari ameri-
cani în 2016, iar peste patru ani ar
urma să ajungă la 5,7 miliarde de
dolari.

Dacă iniţial costurile vor fi
foarte mari ca urmare a achiziţiilor
de roboţi, în timp aceste costuri
din agricultură vor scădea consid-
erabil. Un asemenea demers pre-
supune sprijin guvernamental
pentru adoptarea tehnicilor mod-
erne în agricultură.

Desigur, până la imple-
mentarea acestor idei novatoare
guvernele trebuie să stabilească un
cadru legislativ privind utilizarea
lor pe scară largă în condiţii
depline de siguranţă.

Ve;ti despre vaccinul
contra PPA

La zeci de ani de la confir-
marea Pestei Porcine Africane şi în
Europa, iată că oamenii de ştiinţă
de la Institutul Pirbright (Marea
Britanie) sunt cu un pas mai
aproape în cursa pentru a dezvolta
un vaccin vital împotriva pestei
porcine africane (PPA).

În studiul lor, publicat recent
în revista Vaccine, 100% dintre
porcii imunizaţi cu noul vaccin au
supravieţuit unei doze letale de
virus PPA. Potrivit cercetătorilor
britanici, animalele infectate au
fost protejate chiar dacă s-au ob-
servat apariţia unor semne clinice
de boală. Odată ajunse în celulă,
genele produc proteine virale care
determină celulele imune ale por-
cilor să răspundă la o infecţie cu
PPA. Vaccinul permite, de aseme-
nea, diferenţierea animalelor in-
fectate de cele care au primit un
vaccin. 

Această caracteristică impor-
tantă permite stabilirea pro-
gramelor de vaccinare fără a
sacrifica abilitatea de a face com-
erţ.

Creştere cu 24% 
până în anul 
2024 a utilizării 
roboţilor 
în agricultură

Organizaţia Mondială a
Sănătăţii, Unicef şi Gavi –
Alianţa pentru vaccinuri aver-
tizează că 80 de milioane de
copii cu vârsta sub un an riscă
să se îmbolnăvească de dierie,
rujeolă şi poliomielită din cauza
întreruperii eforturilor de vac-
cinare de rutină provocată de
Covid-19. 

Avertismentul celor trei
mari entităţi vine cu câteva zile
înainte de Summit-ul mondial
privind vaccinarea care e pro-
grama să aibă loc joia viitoare,
în 4 iunie. La summit vor lua
parte lideri din întreaga lume
care vor să contribuie la
menţinerea programelor de
imunizare şi reducerea im-
pactului pandemiei în state cu
venituri reduse. Conform
datelor colectate de Organizaţia
Mondială a Sănătăţii, UNICEF,

Gavi şi Institutul de Vaccinuri
Sabin, furnizarea serviciilor de
imunizare de rutină a fost îngre-
unată în mod semnificativ în cel
puţin 68 de ţări şi poate afecta
aproximativ 80 de milioane de
copii, cu vârste sub un an, care
trăiesc în acestea. 

Potrivit datelor publicate pe
site-ul Organizaţiei Unicef, din
luna martie 2020 serviciile de
imunizare de rutină a copiilor
au fost perturbate în întreaga
lume la un nivel care ar putea fi
fără precedent de la începerea
programelor extinse de imu-
nizare din anii 1970< “Peste
jumătate (53%) din cele 129 de
state în care au fost disponibile
date au raportat perturbări, de
la moderate la severe sau o sus-
pendare totală a serviciilor de
vaccinare în perioada martie-
aprilie 2020”. 

Imunizarea de rutină a 
copiilor, perturbat[ în lume 
la un nivel fără precedent

= DECEsE =

= CONDOLEAN|E =

==== ==

VÂNZ{RI CASE

VÂNZ{RI AP. 2 CAM.

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!

Miercuri, 3 iunie 2020,
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în
Agricultură - APIA a început
plata ajutorului de stat pentru
ameliorarea raselor de animale,
pentru cererile de plată depuse
în luna aprilie, aferente servici-
ilor prestate în luna martie ;i
trimestrul I al anului 2020.

Suma alocată acestor plăţi la
nivel naţional este de 16.198.144
de lei şi este suportată din buge-
tul Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, pentru 85 de
solicitanţi care au accesat această
formă de ajutor de stat.

Prin Hotărârea  de Guvern
nr. 1179/2014 a fost instituită o
schemă de ajutor de stat în sec-
torul creșterii animalelor, pentru
perioada 2015-2020, a cărei val-
oare maximă totală este de 759
milioane de lei.

Intensitatea ajutorului de
stat pentru efectuarea serviciilor
este< de până la 100% din cos-

turile administrative aferente în-
tocmirii și menținerii registrelor
genealogice> de până la 70% din
costurile aferente testelor efectu-
ate de terți sau în numele unor
terți pentru determinarea cal-
ității genetice sau a randamen-
tului genetic al șeptelului, cu
excepția controalelor efectuate
de proprietarul șeptelului și a
controalelor de rutină cu privire
la calitatea laptelui.

Ajutorul de stat acordat pen-
tru registre genealogice și COP
este încasat de la APIA de asoci-
ațiile crescătorilor de animale,
acreditate pentru deținerea reg-
istrelor genealogice ale raselor,
pe baza unui tabel cu fermierii,
membri în asociație, care bene-
ficiază de aceste servicii și cărora
le este destinat acest ajutor pen-
tru acoperirea costurilor cu
testele și înscrierea animalelor în
registrele genealogice.

C.A.

A început plata ajutorului 
de stat pentru ameliorarea 
raselor de animale



l V]nd apartament 2
camere semidecomandat,
zona Penny/Clo;ca. (

0747.373.243
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

APARTAMENTE 3  

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
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 apartament 3
camere, etaj I, Micro 16,
exclus intermediari, 52.800
euro. ( 0757.380.074
l Apartament central,
c[r[mid[, renovat, mobilat.
( 0770.369.452

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

V}NZ{RI AUTO 

l V]nd camionet[ Hyundai
3,4 tone cu acte la zi. (
0746.971.042

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 De v]nzare un r[citor de
570 litri pentru lapte. (
0742.477.188

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 urgent diferite
mobile de camer[, cuier,
ma;in[ de sp[lat, covoare,
televizoare, pre\ foarte mic.
( 0744.265.187
l V]nd lemn foc, fag,
carpen, transport gratuit. (
0741.768.118
l V]nd lemn foc, fag,
carpen, transport gratuit. (
0742.948.254

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

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 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 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
l V]nd juninci gestante, 10
buc[\i. ( 0753.627.114
l V]nd porci de carne 110-
130 kg la 12 lei/kg. (
0758.727.294

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
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

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
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TRANSPORT TURISM

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

ComunA oRAȘu nou 
titular al proiectului< ”Extindere rețea de apă în orașu nou vii,
”uJhEGY”, comuna orașu nou, jud. Satu mare”, propus a fi
amplasat în loc.  Orașu Nou Vii, ”UJHEGY”, com. Orașu Nou,  jud.
Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către APM Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului și a evaluării adecvate, pentru
proiectul menționat.

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

Publicul interesat poate înainta comentarii/observațiile  la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data
publicării anunțului de pagina de internet a APM Satu Mare.

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

CUMP{R{RI

PIERDERI



l Pierdut certificat de
`nregistrare fiscal[, Pavel
Adrian Alexandru, asistent
`n brokeraj, CUI 35585676.
Se declar[ nul

DIVERsE

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

CITA|II

l Se citeaz[ p]r]\ii Csaki
Gheorghe ;i Csaki Melinda
Ecaterina `n dosar
9869/296/2016 apar\in]nd
judec[toriei Satu Mare,
av]nd termen de judecat[
08.07.2020, ora 15<00

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 Ferestre, u;i termopan la
comand[< Cuza Vod[ 10
(Macosterm) (

0746.987.480
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\a
de polistiren. (

0755.637.135
l Repar ;i execut
acoperi;uri. (

0766.633.185
l Execut acoperi;uri. (
0755.959.489
l Zugr[veli, finisaje. (
0770.545.907
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 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
l Electrician. (

0743.943.326
l Repar TV-domiciliu. (
0743.606.213
l Cosim cur\i, gr[dini,
vegeta\ie `nalt[, t[ieri de
copaci din cur\i. (

0746.971.042
l Execut[m finisaje
interioare-exterioare,
mont[m u;i, pre\uri
accesibile. ( 0749.453.599

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 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 Angaj[m femeie de
serviciu la Ciuperceni. (
0770.218.391
l Angajez ;ofer distribuitor.
( 0745.849.985

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 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
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 Caut coafez[,
manichiurist[. (

0744.926.905

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

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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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 CioCoLAT{
din odoREu AnGAJEAz{

FEmEiE dE SERviCiu.

SALARiu
ATRACTiv+TiChETE 

dE mAS{+TRAnSPoRT.

TEL.< 0261775070

Angaj[m<
- director v]nz[ri 

- inginer constructor 
- Agent v]nz[ri

Telefon< 0723-522010, 
0744-545296

DIVERSE

CITA|II

MATRIMONIALE

CONTACTE INTIME

PREST{RI SERVICII

TRANSPORT TURISM

MEDICALE

OFERTE SERVICIU


