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Cu solidaritate ;i cu
ad]nc[ prietenie suntem
al[turi de d-na lucaci
elisabeta ;i familia din
Chereu;a `n pierderea
grea suferit[ la trecerea
so\ului ing. lUCaCI
IUlIU pe t[r]mul celor
drep\i. Fie ca sufletul celui
adormit s[ se odihneasc[
`n pace ;i lumin[! Sincere
condolean\e!
Fam. Iacob Izvorean - Satu
Mare 

Suntem al[turi de colega
noastr[ Csilla C]mpan `n
aceste momente grele
pricinuite de trecerea `n
nefiin\[ a mamei sale
dragi. dumnezeu s-o
odihneasc[ `n pace.
Conducerea ;i colegii de la
D.E.P. Satu Mare 
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Bicicletele încep să
înlăture automobilele de pe
străzile oraşelor din europa,
în contextul în care
pandemia de coronavirus
accelerează o tranziţie spre
transportul ecologic, scrie
Bloomberg. 

Chiar şi înainte de
pandemie, cererea pentru
bicicletele era în creştere din
partea consumatorilor
preocupaţi de mediul
înconjurător, iar riscul de
răspândire a coronavirusului
în autobuze şi metrou nu a
făcut decât să crească
atractivitatea bicicletelor.

În plus, apariţia bicicletelor
electrice a înlăturat
dezavantajul transpiraţiei,
făcând bicicleta o opţiune
atractivă pentru şi mai mulţi
consumatori după ridicarea
restricţiilor.

Guvernele alimentează
această tendință, oferind
stimulente care merg de la 100
până la 1.500 de euro pentru
achiziția de biciclete electrice.
Oraşe precum Berlin şi
Lisabona au început să
deschidă mai multe piste de
biciclete, aproape 1.500 de noi
kilometri de piste de biciclete
fiind promişi ca urmare a crizei
sanitare, susţine European
Cyclists' Federation, potrivit
Agerpres.

"Oamenii vor o mobilitate
sustenabilă, iar acest lucru
transformă societatea", susţine
Susanne Puello, care conduce
divizia de biciclete electrice de
la Pierer Mobility AG, care
include mărci precum
Husqvarna şi R Raymon. 

În 2020, cifra de afaceri a
acestei divizii ar urma să
ajungă la peste 100 milioane de
euro, triplu comparativ cu
situaţia din urmă cu doi ani,

pentru ca în 2025 să ajung[ la
vânzări de aproximativ 500
milioane de euro.

Cererea crescută de
biciclete a stimulat şi noi
servicii precum Swapfiets, o
companie cu sediul din
Amsterdam care oferă biciclete
pe bază de abonament. 

Recent, Swapfiets şi-a
anunţat intenţia de a se extinde
în Londra, Milano şi Paris
până la finele anului, după ce
creşterea explozivă din
perioada pandemiei i-a ridicat
baza de clienţi la peste 200.000. 

De asemenea, Swapfiets
intenţionează să îşi extindă
oferta prin includerea
bicicletelor electrice şi
scuterelor.

"Coronavirusul a fost un
motiv suplimentar în favoarea
acestei decizii dar nu cauza
principală. Majoritatea
persoanelor recunosc că
bicicleta este cel mai bun
mijloc de transport în oraş",
spune Onno Huyghe, director
operaţional la Swapfiets.

În timpul coronavirusului,
perioada petrecută de germani
pe bicicletă s-a dublat
comparativ cu situaţia de
dinaintea pandemiei, susţine
Stephanie Krone, expertă în
trafic la asociaţia de ciclism
ADFC. 

Magazinele care vând
biciclete se confruntă cu un
boom al vânzărilor, însă
pentru ca acest lucru să
continue este nevoie ca
municipalităţile să
îmbunătăţească infrastructura
pentru ca şi noii biciclişti să
aibă loc în trafic.

Cererea pentru biciclete în
cea mai mare economie a
Europei este susţinută de
programe precum cel care
prevede scutiri de taxe pentru
angajatorii care oferă biciclete
închiriate pentru angajaţii lor.
Susanne Puello estimează că
anul trecut una din patru
biciclete electrice, care în mod
normal costă peste 2.000 de
euro, a fost închiriată.

Germania este de departe

cea mai mare piaţă de biciclete
din Europa, cu 1,36 milioane
de biciclete electrice vândute în
2019, mai mult decât dublu
comparativ cu numărul
înregistrat cu trei ani mai
devreme. În comparaţie, 3,6
milioane de autoturisme au
fost vândute anul trecut în
Germania iar în prima
jumătate a acestui an piaţa auto
a scăzut cu 35%.

Izolarea a determinat
autorităţile din 32 dintre cele
mai mari oraşe din Uniunea
Europeană să urgenteze
planurile de îmbunătăţire a
infrastructurilor, susţine
European Cyclists' Federation.

Multe din aceste planuri
sunt în dauna traficului rutier.

De exemplu Roma,
renumită pentru traficul
congestionat, a trasat piste de
biciclete pe drumurile rutiere
existente, iar autorităţile din
Berlin şi Paris au introdus piste
provizorii pentru biciclişti în
mijlocul pandemiei.

Bicicletele încep să înlăture mașinile de pe străzile 
din europa

Riscul de răspândire a coronavirusului în autobuze şi metrou nu a făcut decât să crească atractivitatea 
bicicletelor

Google anunţă un
pachet de îmbunătăţiri ale
protecţiei
confidenţialităţii, prin care
deţinătorii de conturi
Google vor putea să-şi
protejeze şi administreze
mai uşor informaţiile
personale şi sensibile,
informează compania, într-
un comunicat. 

Astfel, una dintre noutăţi
se referă la un acces mai facil
la modul Incognito, în sensul
în care pentru a activa această
facilitate în oricare dintre
serviciile Google în care este
disponibil utilizatorul trebuie
doar să ţină apăsat pe
"fotografia lui de profil" în
Search, Maps sau YouTube.

De asemenea, gigantul
american a introdus o
protecţie a confidenţialităţii
mai bună, pentru care oferă şi
sugestii.

“În contul Google există
serviciul de Verificare a
setărilor de confidenţialitate,
în care utilizatorii pot vedea şi
administra setările legate de
informaţiile personale. 

De acum înainte, Google
va oferi constant recomandări
personalizate pentru a o
protecţie mai bună a
confidenţialităţii, precum şi

sfaturi utile în această zonă. 
În prezent, peste 200 de

milioane de oameni fac
aceast[ verificare în fiecare
an”, notează compania.

În ceea ce priveşte
parolele, va exista de acum
înainte posibilitatea unei
verificări îmbunătăţite. 

În perioada următoare,
serviciul de “Verificare a
parolelor” va fi parte din

procesul de “Verificare a
securităţii”, iar utilizatorii vor
fi automat înştiinţaţi dacă
există riscul c[ datele de
autentificare au fost
compromise şi vor fi ajutaţi
să-şi schimbe parolele.

“Odată cu această
integrare a Verificării
parolelor în contul Google şi
Chrome, Google va retrage
extensia pentru Chrome

dedicată verificării parolelor”,
susţin reprezentanţii Google.

Potrivit sursei citate, o altă
noutate a pachetului de
îmbunătăţiri ale protecţiei
confidenţialităţii este cu
privire la gestionarea datelor
personale. 

Practic, când un utilizator
va activa pentru prima dată
“Istoricul Locaţiilor” şi
“Salvarea activităţii pe Web şi

din aplicaţii”, funcţia de auto-
ştergere va fi automat setată la
18 luni. 

Ulterior, utilizatorii pot
opta să o dezactiveze sau să o
seteze pentru un interval mai
mic de ştergere (minim 3
luni), dar pentru cei care
aveau deja activate cele două
funcţii setările nu se vor
schimba. 

Aceştia din urmă vor
primi, însă, înştiinţări privind
funcţia auto-ştergere, astfel
încât să îşi aleagă intervalul
preferat în care datele istorice
să fie eliminate.

Funcţia de auto-ştergere a
datelor “Istoricul locaţiei” şi
activităţii pe Internet şi
aplicaţii a fost lansată anul
trecut de Google.

În cazul conturilor noi de
YouTube sau a celor în care
utilizatorul activează pentru
prima dată istoricul YouTube,
funcţia de auto-ştergere va fi
setată automat la 36 de luni.

“Acest interval a fost ales
pentru ca YouTube să poată
face recomandări relevante
bazate pe ce a vizionat
utilizatorul în trecut - de
exemplu, îţi va spune când
apare un nou sezon dintr-un
serial preferat sau când trupa
favorită scoate un nou album.
Persoanele care au deja cont
de YouTube pot în continuare

să aleagă între 3 şi 18 luni
pentru opţiunea de auto-
ştergere”, precizează
compania.

Pentru produse precum
Gmail, Drive sau Photos,
Google a anunţat că nu va
introduce perioada de retenţie
a datelor, precum în cazul
Search, Maps sau YouTube,
“întrucât scopul acestora este
să stocheze conţinutul
personal atât timp cât doreşte
utilizatorul”.

Google subliniază faptul
că nu vinde nimănui
informaţiile personale ale
utilizatorilor şi nu utilizează
informaţiile din aplicaţii în
care este stocat conţinut
personal, precum Gmail,
Drive, Calendar şi Photos, în
scopuri de marketing şi
publicitate.

Larry Page şi Sergey Brin
au fondat Google în anul
1998, iar în prezent compania
a crescut la peste 50.000 de
angajaţi la nivel global,
oferind o gamă largă de
produse şi platforme
populare< Search, Maps, Ads,
Gmail, Android, Chrome şi
YouTube. 

În octombrie 2015,
Alphabet a devenit compania-
mamă a Google.

Google îmbunătăţeşte protecția datelor confidenţiale

În cazul conturilor noi de YouTube sau a celor în care utilizatorul activează pentru prima dată 
istoricul YouTube, funcţia de auto-ştergere va fi setată automat la 36 de luni
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CaSe

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 Cas[ de vacan\[ Bercu
Ro;u + 7 ari teren. (

0745.600.790
l Vil[ `n P[ule;ti. (

0752.583.073
l Cas[ Valea Vinului. (
0745.312.597
l V]nd cas[ mare, accept
apartament+diferen\a. (

0770.580.853
l Vindem `n T[t[re;ti cas[,
anexe ;i 37 ari gr[din[. (
0729.273.342
l Vil[ Ama\ului> vil[ Viile
Satu Mare> www.imo-vest.ro>
( 0743.284.965

Cas[, zona 14 Mai cu etaj, 3,5
ari - 57.500 euro. (

0745.912.560

l V]nd cas[ Viile Satu Mare,
20 de ari + teren de cas[ 50
ari. ( 0755.248.287
l V]nd cas[ 4 camere, curte
8 ari, livad[ 41 ari, Ardud,
central, 52.000 euro. (

0748.067.679

aPaRTaMenTe 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,
Carpa\i II. ( 0749.247.469
l Careiului 44.500 euro>
www.imo-vest.ro> (

0743.284.965

aPaRTaMenTe 3 

l Micro 14, Mure;ului, etaj 1,
41 mp, 33.000 euro. (

0757.961.334
l Careiului 50.000 euro>
www.imo-vest.ro> (

0743.284.965

l V]nd apartament 3 camere,
Micro 17, etajul IV, 49.000
euro. ( 0740.944.664
l V]nd apartament 3 camere,
etajul IV, 80 mp, Carpa\i II,
pre\ negociabil. (

0749.679.650
l V]nd apartament 3 camere,
97 mp, l]ng[ Mall Nepi. (
0742.013.133
l V]nd apartament 3 camere,
Carpa\i 1. ( 0756.193.266

aPaRTaMenTe 4 

l V]nd ap. 4 camere, Centru
Nou. ( 0043.699.109.024.59
l Soarelui, semicentral. (
0740.317.142
l Central, 4 camere, bloc
nou. ( 0749.089.956

V}nZ{RI GaRSOnIeRe

l Ostrovului 11, 14.000 euro>
www.imo-vest.ro> (

0743.284.965

TeRenURI 

l 1 ha teren intravilan, Pot[u,
curent + ap[. ( 0745.600.790
l Teren P[ule;ti. (

0745.312.597
l Titulescu 6,7 ari, www.imo-
vest.ro> ( 0743.284.965
l V]nd locuri de cas[, str.
Karoly Ga;par, cu utilit[\i. (
0757.781.478
l V]nd loc de cas[, 57 ari `n
Cionche;ti. ( 0770.706.315
l V]nd teren strada Energiei
90 ari, 95 m front, PUZ
aprobat. ( 0742.013.133
l V]nd 20 ari `n R]tu Mare.
( 0748.103.425

SCHIMBURI 

l Schimb apartament 2
camere, etaj III, cu etaj I, ofer
15 ari teren. ( 0757.207.547

V}nZ{RI aUTO STR{Ine 

l Mercedes Vito. (

0745.312.597
l V]nd Ford Focus, 2001. (
0748.507.825

cump{r{ri auto
str{ine 

l Cump[r autoturisme
avariate. ( 0745.607.517
l Cump[r autoturisme
avariate Rabla. (

0757.747.469
l Cump[r autoturisme
pentru programul Rabla,
asigur radiere ;i transport
gratuit. ( 0726.222.209

~nchirieri auto
str{ine 

l Autoturisme. (

0743.450.946
l ~nchiriez ma;ini. (

0740.794.370
l ~nchiriez ma;ini. (

0744.185.607

V}nZ{RI dIVeRSe

l V]nd lemne, de;euri,
rumegu;. ( 0745.569.712
l V]nd lemne de foc ;i
rumegu;. ( 0745.143.143 
l Rezervoare 1000 litri,
butoaie 200 litri. (

0745.143.143 
l Lemne foc. (

0740.559.739
l V]nd lemne boci. (

0752.805.639
l Lemn de foc. (

0727.538.530
l V]nd butelii de aragaz-120
lei> televizoare 100 respectiv
80 lei/bucat[, moar[ pentru
cereale cu motor pentru uz
gospod[resc 250 lei. (

0741.293.930
l V]nd butoaie inox. (
0741.487.301
l V]nd c[rbune lignit, lemne
de foc esen\[ tare, asigur
transport jude\ul Satu Mare.
( 0722.692.316

V}nZ{RI MOBIl{

l V]nd dormitor, mas[ mare,
lemn masiv, hol. (

0771.027.522

SPa|II COMeRCIale

l Chirie spa\iu ultracentral
strada Petofi 14, 84 sau 53 mp.
( 0742.318.209
l ~nchiriez spa\ii de birouri,

Micro 16, strada Alexiu
Berinde. ( 0772.262.117,
www.skyfallconstruct.ro 
l Central 380 euro,
www.imo-vest.ro> (

0743.284.965
l ~nchiriez spa\iu str.
Careiului, 75 mp. (

0742.013.133
l Spa\iu comercial, str.
Ganea, nr. 14, Carpa\i II. (
0743.348.131
l Spa\iu comercial `nchiriabil
`n cadrul Galeriei Pia\a Mare.
( 0744.507.073

aGRICOle

l V]nd remorc[ 8 tone,
10.000 Ron, cistern[ ap[
10.000 litri, dou[ axe 4500
euro, piese combine Class
Jhon Deree. ( 0742.792.827

anIMale 

l V]nd porci gra;i. (

0741.919.243
l V]nd pui zbura\i ro;ii,
pestri\i, albi, g]t gola;, Botiz.
( 0743.935.003
l Purcei, porci gra;i 120 kg.
( 0746.401.260,
0740.024.190
l Pui, ra\e, g];te ;i curci,
precrescute `n Ciuperceni. (
0744.961.898
l V]nd 12 ;oldani. (

0746.945.754
l V]nd purcei. (

0762.836.259
l V]nd purcei 8 s[pt[m]ni,
Culciu Mare. ( 0740.393.810
l V]nd porc de carne, 130 kg,
Ama\i. ( 0743.011.747
l C[\ei Teckel, ;orecar. (
0751.399.982
l Purcei. ( 0775.615.614
l V]nd purcei de 8
s[pt[m]ni. ( 0740.232.800

dIVeRSe 

l ~ngrijim persoane v]rstnice
`ntr-un centru privat. (

0740.463.442

CHIRII

l Spa\ii 50 - 1000 mp. (
0744.578.910
l ~nchiriez apartament 2

camere, semimobilat, Micro
15, vizavi pia\a Some;. (
0771.629.959
l 2-3 camere toate zonele,
www.imo-vest.ro> (

0743.284.965
l ~nchiriez apartament lux,
zon[ central[, 55 mp. (
0742.013.133
l Chirie. ( 0740.362.877
l ~nchiriez garsonier[
Carpa\i II, etaj IV, mobilat[.
( 0753.609.364
l Ofer spre `nchiriere
apartament cu 4 camere, pe
camer[, utilat, mobilat, etajul
2, strada Careiului. (

0748.328.168
l Apartament 2 camere M17.
( 0740.177.986

CUMP{R{RI

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

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

l Cump[r autoturisme
pentru programul Rabla,
asigur radiere ;i transport
gratuit. ( 0748.055.158
l Cump[r ma;ini pentru
programul Rabla. Asigur
radierea. ( 0757.649.685
l Cump[r[m pene. (

0754.525.199
l Prelu[m vouchere de
vacan\[. ( 0722.692.316
l Cump[r auto pentru
programul Rabla. (

0757.812.423

~MPRUMUTURI 

l Credite, refinan\[ri, Rodica
Pop. ( 0744.368.057
l ~mprumuturi rapide ;i
avantajoase pentru salaria\i /
pensionari p]n[ la 75 ani. (
0261.758.785, 0729.998.447

PIeRdeRI

l Pierdut acte personale pe
numele Todea Viorica. (
0721.191.825
l Pierdut certificat
constatator cu nr. 5619 din
11.03.15. Se declar[ nul. 
l Pierdut certificat
constatator eliberat la data de
01.03.2018 al societ[\ii TBA
RO SRL, CUI RO18963267
pentru sediul secundar din
Satu Mare, str. Unirii nr. 2. ~l
declar nul. 

MaTRIMOnIale

l Caut doamn[ ;i de la \ar[.
( 0745.285.335
l Pensionar[, singur[ caut un
prieten serios. (

0742.063.415

COnTaCTe InTIMe 

l Alina. ( 0741.432.677
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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

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 GARSONIERE

VÂNZ{RI TERENURI

SCHIMBURI

AUTO STR{INE

VÂNZ{RI DIVERSE

VÂNZ{RI MOBIL{

SPA|II COMERCIALE

VÂNZ{RI AGRICOLE

VÂNZ{RI ANIMALE

CHIRII

DIVERSE

~MPRUMUTURI

PIERDERI

MATRIMONIALE

CONTACTE INTIME



PReST{RI SeRVICII

l Ra;chetez ;i pun parchet cu
utilaj profesional, ofer calitate.
( 0746.623.401
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 Ra;chetez ;i pun parchet
masiv ;i laminat, cu ma;in[ cu
aspirator. ( 0742.397.265
l “Pufosul” - cur[\[torie
perne, plapume, lenjerii. (
0757.335.648, 0742.235.813
l :coal[ pentru permis de
conducere categoria BE. (
0740.794.370
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

Execut case de la A la Z,
finisaje, gresie, faian\[,
parchet, rigips, vopsit, tencuit,
montat u;i, geamuri. (

0754.609.906

l Renov[ri apartamente-case
de la A-Z. ( 0754.513.544
l Garduri, fa\ade, ;ape,
tencuieli, finisaje, betoane. (
0749.453.599
l Case, acoperi;uri, proiecte,
izola\ii. ( 0752.836.339
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 Instala\ii electrice -
sanitare. ( 0752.836.339
l Execut acoperi;uri orice tip
de tabl[, dulgherie, repara\ii
urgente, reducere 20%. (
0743.438.208
l Hidroizola\ii bituminoase.
( 0753.915.246
l Forez pu\uri. (

0748.868.258 sau
0744.171.854
l Repar TV. ( 0745.464.289
l Execut[m lucr[ri
acoperi;uri, jgheaburi,
burlane. ( 0755.476.108

l Tapi\ez canapele. (

0747.410.304
l Electrician. (

0743.419.968
l Execut lucr[ri finisaj
interior, exterior, etc. (

0743.950.954
l Construiesc, renovez
acoperi; bloc - case, tencuieli,
glet, lavabile. ( 0740.545.575
l Execut zugr[veli, gresie,
faian\[, iein ;i rapid ;i
acoperi;uri. ( 0758.528.653
l Izola\ii, gresie, zugr[veli.
( 0740.911.817

TRanSPORT TURISM

l Transport persoane
Austria. ( 0740.794.370
l Transport balastru, nisip,
moloz, lemne foc. (

0743.488.272

Balastru 150 ron. (

0747.372.280

l Transport nisip, balast,
piatr[, p[m]nt, moloz 6-10-20
mc. ( 0745.203.220
l Transport locuri `nguste 3-
7 mc nisip, balast, p[m]nt,
moloz. ( 0755.671.938
l Transport persoane
interna\ional `n Germania,
Belgia, plec[ri s[pt[m]nal,
vineri, de la adres[ la adres[.
( 0749.376.797
l Duminic[ c[l[toresc cu
ma;ina privat[ `n Germania,
am loc liber. ( 0773.383.354

OFeRTe SeRVICIU

Sp[l[tor auto angajez. (

0742.217.763

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 Angajez meseria;i `n
construc\ii, finisaje interioare-

exterioare, etc, A-Z. (

0740.385.153

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

0740.872.122

l Hanul lui Gic[ angajeaz[
osp[tar/[ cu experien\[ `n
domeniu. ( 0744.813.632
l Angajez muncitori
construc\ii. ( 0764.382.210
l Angaj[m muncitori
califica\i ;i necalifica\i `n
construc\ii. ( 0753.653.304
l Gp Sofa Interna\ional
angajeaz[ confec\ionere,
salariu foarte atractiv, tichete
mas[ ;i decontarea
transportului, locul de munc[
str. Oituz, nr. 4, Satu Mare. (
0732143063 
l SC Comexmar SRL
angajeaz[ manipulant marf[.
Informa\ii ( 0758.429.052

Angaj[m personal pentru
`ngrijire b[tr]ni `n Austria,
limba german[ necesar. (
0723.588.187

l SC angaj[m t]mplari
pensionari cu specialitate `n
domeniul mobilei la
comand[. ( 0744.804.324
l SC angaj[m t]mplari cu
experien\[ `n domeniul
mobilei la comand[. (

0755.769.574
l Angajez barman([), salariu
motivant. ( 0745.450.550
l No Pardon Delivery fast
food, angajeaz[ ;ofer livrator
pizza (pe autoturism sau
scuter). ( 0744.839.220
l Angaj[m sudor, l[c[tu;,
presator ;i reglor prese cu
excentric. Informa\ii (

0747.797.358
l Magazin vopsele angajeaz[
operator ma;in[ de colorat.
CV-urile se trimit la adresa de
email< contact@terrahaus.ro
( 0752.454.306 sau
0740.515.053
l Angajez muncitor `n
construc\ii< fierar, dulgher ;i
finisaje. ( 0743.333.872
l Angajez contabil[,
cuno;tin\e SAGA. (

0740.467.317
l Societate comercial[
angajeaz[ personal paz[. (
0728.399.499
l Caut om la animale, ofer
cazare. ( 0740.998.789
l Angajez ;ofer tir pe
comunitate. ( 0744.488.253
l Angajez asistent medical `n
medicina de familie. (

0722.745.921
l Angajez ;ofer profesionist
de\in[tor categorie permis
C+E ;i atestat pentru
transport marf[ interna\ional.
( 0749.132.604
l Angajez barman([) cu
experien\[, osp[tar, pizzer, aj.
buc[tar. ( 0744.504.456
l Caut femeie pentru
cur[\enie la o cas[
preten\ioas[. ( 0756.462.091
l Angajez barman ([), ajutor

buc[tar. ( 0744.965.591
l Angajăm barman barista şi
operatoare pentru casino. (
0747.511.079,
office@bellagiosm.ro 
l Angaj[m conduc[tor auto
cu experien\[ pentru curse
interne, atestat ADR
obligatoriu. Informa\ii la (
0744.797.706
l Societate comercial[
angajeaz[ operator prese>
stivuitorist - l[c[tu;> mecanic
utilaje. ( 0745.637.635,
0742.262.250
l Angajez sudor CO2. (
0744.932.121
l S.C. Vonhaz SRL angajeaz[
zidar, dulgher ;i l[c[tu;. (
0722.394.052
l Angaj[m t]mplari pentru
sala de ma;ini. (

0728.131.640
l Angaj[m ;ofer tir
profesionist `n Austria, cazare
gratuit[. (

+43.676.887.176.11
l Angajez oameni `n
construc\ii. ( 0752.815.035
l Angaj[m v]nz[toare
pentru un depozit de
materiale de construc\ii. (
0751.968.843
l Societate confec\ii metalice
angajeaz[ sudor CO2, un
schimb, operator frez[ CNC,
program flexibil, operator
date marketing, cunosc[tor
calculator Excel, Word,
disponibilitate pentru
program prelungit. Informa\ii
( 0744.268.238
l Angaj[m persoan[ lucru
calculator depozit en-gros,
vorbitoare maghiar[. (

0744.391.940
l Angajez t]mplar ;i
muncitor necalificat. (

0744.546.399
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l SC Palatul Artistic Events
SRL cu sediul `n Satu Mare,
str. Drum Lazuri, nr. 4, jud.
Satu Mare anun\[ solicitarea
emiterii Autoriza\iei de mediu
pentru activitatea cod CAEN
5610 Restaurante, desf[;urat[
pe amplasamentul din Satu
Mare, str. Drum Lazuri nr. 4.
Consultarea documenta\iei,

sugestii, reclama\ii se pot
depune la sediul Agen\iei
pentru Protec\ia Mediului
Satu Mare, str. Mircea cel
B[tr]n, nr. 8/B luni - joi `ntre
orele 8.00 - 16.30, vineri `ntre
orele 8.00 - 14.00. Pentru orice
informa\ii 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.anpm.ro 
l Gindele Emerich anun\[
publicul interesat asupra
depunerii solicit[rii de
emitere a acordului de mediu,
pentru proiectul< Construire
atelier auto, propus a fi realizat
pe str. Calea Armatei
Rom]ne, municipiul Carei,
jude\ul Satu Mare.
Informa\iile privind proiectul
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
10.00 - 13.00, ;i la sediul
proiectantului str. Tudor
Vladimirescu, nr. 1,
municipiul Satu Mare Mare,
`n zilele de luni - vineri `ntre
orele 8.00 - 16.00. Observa\iile
publicului se primesc zilnic la
sediul Agen\iei pentru
Protec\ia Mediului Satu Mare. 
l Gross Eduard ;i Gross
Claudia Cristina anun\[
publicul interesat asupra
depunerii solicit[rii de
emitere a acordului de mediu,
pentru proiectul< Cas[ de
locuit cu 6 apartamente cu
P+1+M” propus a fi amplasat
`n comuna P[ule;ti, strada
Principal[, nr. 2, jude\ul Satu
Mare. Informa\iile privind
proiectul 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 `n zilele de luni -
vineri `ntre orele 8.00 - 14.00.
Observa\iile publicului se
primesc zilnic la sediul
Agen\iei pentru Protec\ia
Mediului Satu Mare. 
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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

Firm[ prosper[ angajeaz[ `n
condi\ii foarte bune 

tineri talenta\i `n v]nz[ri 
de acoperi;uri, dornici 

de afirmare ca<
agen\i sau director de v]nz[ri

mobil< 0744784096
e-mail< vekban@yahoo.com

angaj[m `ngrijitor
gospodărie!

se ofer[ cazare, 
telefon de serviciu ;i

salariu negociabil 
`n func\ie de aptitudini.

informa\ii la 0745360268
angaj[m personal 

pentru service de anvelope 
cu sau f[r[ experien\[, 

cu salariu motivant.
0728.985.717

laCUl de PeSCUIT
MOFTInU MIC

Balta Csillag
~n data de 7 iulie lacul de
pescuit a fost repopulat

cu o mare cantitate 
de crap.

V[ a;tept[m cu drag!
tel< 0744565172

sc tomis constructor srl angajează<

Inginer constructor sau Inginer prelucrări metalice 

cerințe<
→ Studii superioare în domeniu

→ Vârstă de 30-45 ani
→ experiență în domeniu

→ Integritate, corectitudine, seriozitate, spirit de
echip[

se oferă<
→ Venituri motivante

→ Mediu de lucru stabil

Trimiteți CV pe tomissrl@yahoo.com

PREST{RI SERVICII

TRANSPORT TURISM

OFERTE SERVICIU

SOCIET{|I


