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Cu durere `n suﬂet ne lu[m
r[mas bun de la so\ul ;i tat[l

drag KErECHE: lasZlO
(fost ;ofer la Prefectur[).
dormi `n pace.
So\ia, ﬁicele Delia cu familia,
Monica cu familia ;i str[nepotul
Patrick
___________
Cu nespus[ durere `n suﬂet
anun\[m `ncetarea din via\a a
celei care a fost cea mai bun[
mam[, soacr[ ;i bunic[
PinTEa ana. Priveghiul are
loc azi, 14.08.2020 ora 21<00,
iar `nmorm]ntarea va avea loc
s]mb[t[, 15.08.2020 ora 14<00
`n localitatea solduba.
Fiica
Iuliana,
ginerele
Alexandru ;i nepoata Monica
COndOlEan|E
= COndOlEan|E

=

suntem al[turi de familia
Chide;a la ceas de grea
`ncercare
pricinuit[
de
pierderea mamei iubite.
sincere condolean\e.
Familia Ungur
___________
suntem alături de colega
noastră Cîmpan Eleonora în
marea durere pricinuită de
trecerea la cele veșnice a
mamei dragi. dumnezeu să o
odihnească în pace. Familiei,
sincere condoleanțe și alinare.
Colectivul
Spitalului
de
Pneumoiziologie Satu Mare
___________
sincere
Transmitem
condoleanțe
și
întreaga
noastră compasiune Eleonorei
Cîmpan în aceste clipe grele
când se desparte de scumpa ei
mamă. dumnezeu să-i dea
odihnă veșnică.
Fam.dr. Ioan Sergiu
___________
sincere condolean\e familiei
`ndurerate! ne rug[m ca
Bunul dumnezeu s[ m]ng]ie
suﬂetele
celor
r[ma;i
nem]ng]ia\i
de
tragica
desp[r\ire, de cea care a fost
surd EudOCHia (TiTiE).
Cumnata Surd Ana
___________
Cu triste\e `n suﬂet la aﬂarea
ve;tii trecerii `n neﬁin\[
aducem un ultim omagiu
m[tu;ii
noastre
surd
EudOCHia
(TiTiE).
Transmitem familiei `ndoliate,
`ntreaga compasiune, un g]nd
de
alinare
;i
sincere
condolean\e. domnul s[ o
odihneasc[ `n pace.
Nepo\ii Alina, Elida, Radu cu
familiile
___________
suntem al[turi de lenu\a
sab[u pentru trecerea `n
neﬁin\[ a tat[lui iubit. sincere
condolean\e.
Familia Tand
___________
~mp[rt[;im marea durere a
familiei pr. Ploscariu stelian,

`n aceste momente de mare
durere pricinuite de trecerea
`n eternitate a celei ce a fost
iuHas lETi|ia, mam[,
soacr[ ;i bunic[ iubitoare ;i
transmitem
sincere
condolean\e
;i
`ntreaga
noastr[ compasiune familiei
`ndoliate.
Familia ing. P[curar Dumitru

= COmEmOr{ri
COmEmOr{ri

=

sub povara acelea;i mari
dureri pe care timpul nu o va
;terge niciodat[, reamintim
tuturor celor care l-au
cunoscut pe dragul nostru so\,
tat[, socru ;i bunic luCian
ruBa, c[ azi 14 august se
`mplinesc 18 ani de c]nd

dumnezeu a hot[r]t s[-l ia de
l]ng[ noi chiar de ziua lui de
na;tere. Pentru tot ce a f[cut
pentru noi `i dator[m neuitare
;i etern[ pre\uire. Odihne;tete `n pace.
So\ia ;i copiii cu familiile lor
___________
Fiecare zi care trece ne arde
suﬂetul, ﬁecare lacrim[ las[
r[ni ad]nci de 6 ani de c]nd
so\ul, tat[l, socru ;i bunic
dan VasilE ne-a p[r[sit. ani
plini de triste\e de c]nd te
vedem `n poze ;i uneori `n vis.

CasEVÂNZ{RI CASE
l V]nd cas[ cu spa\iu comercial
;i 40 ari teren `n Halmeu. (
0771.616.781
l V]nd cas[ cu teren ;i gr[din[
`n Hrip, comuna P[ule;ti, la 12
km de Satu Mare. Informa\ii (
0745.366.713, 0720.690.810
l V]nd cas[ `n localitatea
Beltiug. ( 0763.634.574
l V]nd cas[ cu mansard[
Noroieni. ( 0746.928.556
l Bercu Ro;u, cas[ de vacan\[ +
7 ari teren. ( 0745.600.790
l 10 ari + cas[ cu mansard[,
neﬁnisat[ `n interior (anexe
gospod[re;ti). ( 0742.660.464
l V]nd cas[ strada Odoreului,
pre\ 65.000 euro. ( 0747.227.368
l Vil[ Ama\ului, www.imovest.ro, ( 0743.284.965
l Cas[ mare, comuna Apa. (
0745.634.314
l V]nd `n T[t[re;ti, cas[ +
gr[din[ 37 ari + anexe. (
0755.578.141
l V]nd cas[ `n Dumbrava. (
0773.017.376
l V]nd cas[ urgent, str.
(
Corvinilor,
nr.
86.
0749.413.689
l V]nd cas[ nou[ `n Viile Satu
Mare. ( 0744.881.438
l V]nd cas[ de vacan\[ Ardud
Vii, 15 ari vie, intravilan, curent,
ap[, 15000 euro negociabil. (
0745.213.569
l V]nd cas[ \[r[neasc[ Unim[t,
10.000 euro. ( 0770.690.297
l V]nd/schimb etajul casei pe
apartament, pre\ avantajos. (
0740.911.285
l V]nd cas[ centru, Moinu
Mare.
0361.800.544,
(
0770.640.456
l V]nd cas[ mare zona Clo;ca,
pretabil[ ;i activit[\i. (
0744.222.529
aParTamEnTE
1 CamEr{
VÂNZ{RI AP.
1 CAM.

Chipul t[u, amintirea ta cald[
;i duioas[ or r[m]ne ve;nic `n
inimile noastre. ~\i mul\umim
pentru tot ce ne-ai oferit
`ntreaga ta via\[ cu mult[
dragoste ;i bun[tate. ne
lipse;ti at]t de mult. ne e tare
dor de tine. dumnezeu s[-\i
odihneasc[ `n pace suﬂetul t[u
nobil.
Familia
___________
~n urm[ cu 6 luni pe data de 14
februarie 2020 dang[tul
clopotelor
din
parohia
ortodox[ rom]n[ P[ulian
anun\a cu triste\e trecerea la
cele ve;nice a primepitropului
nostru
domnul
laZE
dumiTru. Cu respect ;i
profund[ recuno;tin\[ `i
mul\umim pentru tot ceea ce a
f[cut pentru noi de-a lungul
timpului
c]t
a
fost
primepitrop aproape 30 de ani
;i ne rug[m la Tat[l Ceresc s[i vegheze somnul oferindu-i
via\[ ve;nic[ `n ~mp[r[\ia sa.
Ve;nic `ndurera\i preotul paroh
Abrudan Octavian, Mioara ;i
Violeta
mul|umiri
dECEsE
= mul|umiri

=

Calde mul\umiri celor care au
fost al[turi de familie la
`nmorm]ntarea lui Kallai
FranCisC.
Familia `ndurerat[

l Central, 37.500
www.imo-vest.ro,
0743.284.965

euro,
(

aParTamEnTE
2 CamErE
VÂNZ{RI AP.
2 CAM.
Proprietar, v]nd apartamente 2-3
camere, bloc nou, strada Gellert
(
0772.262.117,
Sandor.
www.skyfallconstruct.ro
l V]nd apartament dou[ camere
centru. ( 0749.063.949
l Clo;ca, 34.000 euro, www.imovest.ro, ( 0743.284.965
V]nd
apartament
strada
Botizului. ( 0736.785.949
l V]nd apartament 2 camere
Careiului, l]ng[ Fabrica de p]ine.
( 0744.881.438
l V]nd apartament 2 camere
Micro 14, parter. ( 0748.926.270
(dup[ ora 16<00)
l V]nd apartament cu 2 camere,
aleea Humule;ti. ( 0749.081.927
l V]nd apartament 2 camere etaj
III, Solidarit[\ii. ( 0743.351.893
aParTamEnTE
3 CamErE
VÂNZ{RI AP.
3 CAM.
l Solidarit[\ii, 42.500 euro,
(
www.imo-vest.ro,
0743.284.965
l V]nd apartament trei camere
`n Soarelui, etaj IV. (
0748.933.789
l Central, c[r[mid[, mobilat,
renovat. ( 0770.369.452
l V]nd apartament 3 camere,
etaj I, decomandat, Carpa\i I,
44.000 euro. ( 0743.847.829,
0770.384.744
aParTamEnTE
4 CamErE
VÂNZ{RI AP.
4 CAM.
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l Central, 4 camere, bloc nou. (
0749.089.956
l Micro 17, 50.000 euro,
www.imo-vest.ro,
(
0743.284.965
l V]nd ap. 4 camere, Centru
nou. ( 0043.699.109.024.59
l V]nd apartament 4 camere,
mobilat, utilat complet, bloc
izolat, Micro 15. (0745.616.885
V}nZ{ri
VÂNZ{RIGarsOniErE
GARSONIERE

www.informatia-zilei.ro

l V]nd garsonier[ parter, strada
Br]ndu;a, bl. G8, pre\ 22.000
euro. ( 0770.380.580

l V]nd garsonier[ Clo;ca 74/58,
etaj II, 13.500 euro neg. (
0741.988.076

TRANSPORT TURISM

TErEnuri
VÂNZ{RI TERENURI
l V]nd 25 ari intravilan Decebal.
( 0742.498.772
(
Teren
P[ule;ti.
l
0745.312.597
l V]nd 9,18 ha teren arabil `n
Tiream. ( 0744.327.778
l 1 ha teren intravilan, Pot[u,
curent + ap[. ( 0745.600.790
l V]nd 10 ari teren intravilan
Odoreului.
strada
(
0747.227.368
l Strada Dara 520 mp, www.imovest.ro, ( 0743.284.965
l Teren intravilan 29 ari, Stupilor,
intravilan, 1590 euro / ar
negociabil. ( 0745.775.348
l Teren zon[ frumoas[, 36 ari.
( 0751.796.544
l V]nd teren intravilan pe
drumul Veti;, 78 ari integral. (
0740.191.792
l V]nd teren 10 ari `nainte
Aquastar ;i centur[ pe st]nga,
21.000 euro. ( 0741.069.774
l V]nd teren 3850 mp la intrare
`n Cionche;ti, 12.000 euro. (
0741.069.774
l V]nd 20 ari `n R]tu Mare. (
0748.103.425
l V]nd 16 ari teren Titulescu, cu
posibilit[\i de construire P+3,
front 28 mp, grad de ocupare
41%, 15000 euro/ar, pre\ ﬁx. (
0730.254.504
l V]nd 40 ari teren intravilan `n
Halmeu. ( 0748.433.046

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

V}nZ{ri
auTO
sTr{inE
AUTO
STR{INE
l V]nd Tico pentru Rabla +
piese de schimb. ( 0752.356.587,
0745.933.246
l V]nd< Renault Scenic 1.5
diesel, 2008> Fiat Ideea 1.3 diesel,
2004> VW Golf 5 1.4 benzin[,
2006> Ford Focus 1.8 diesel. (
0758.906.311
CUMP{R{RI AUTO STR{INE
l Cump[r ma;ini pentru Rabla,
asigur transportul ;i radierea. (
0757.522.410
l
Cump[r
autoturisme
avariate/rabla. ( 0757.747.469
l Cump[r autoturisme Rabla,
(
garan\ie
la
radiere.
0726.222.209
~NCHIRIERI AUTO STR{INE
l Autoturisme. ( 0743.450.946
l Autoturisme. ( 0753.939.252
l
~nchiriez
ma;ini.
(
0740.794.370

VÂNZ{RI
DIVERSE
V}nZ{ri
diVErsE
l V]nd lemne, de;euri, rumegu;.
( 0745.569.712
l V]nd lemne foc. (
0742.742.696
l V]nd ;traf, cazan \uic[ 110 litri.
( 0752.356.587, 0745.933.246
l V]nd saltea dormitor,
140x200/25 ( 0743.532.457
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
l V]nd prune pentru magiun,
compot, ofer ;i c[tlan. (
0744.222.529
V}nZ{ri
mOBil{
VÂNZ{RI
MOBIL{
l Scaune, mese. ( 0745.312.597
l V]nd canapea extensibil[ `n
stare foarte bun[, pre\ 600 lei. (
0748.828.455
sPa|ii
COmErCialE
SPA|II
COMERCIALE
l ~nchiriez spa\ii pentru birouri,
Micro 16, strada Gellert Sandor,
pre\ 250 euro. ( 0772.262.117,
www.skyfallconstruct.ro
l Dau `n chirie spa\iu comercial
ultracentral, renovat. Detalii (
0741.610.891
l 50 mp spa\iu central>
(
www.imo-vest.ro,
0743.284.965
l V]nd spa\iu comercial cu
chiria;, central, 80 mp, 2200
euro/mp. ( 0730.254.504

V}nZ{ri
aGriCOlE
VÂNZ{RI
AGRICOLE
l V]nd combin[ John Deere
E970> Class Dominator 96> tractor
New
Holland
TM190,
sem[n[toare p[ioase SUP, SPC
rom]neasc[,
mas[
Class
Conspide S75, Itron, toate `n stare
perfect[ de func\ionare. (
0752.198.896, 0741.330.618
animalE
VÂNZ{RI ANIMALE
l Pui, ra\e, g];te ;i curci,
precrescute `n Ciuperceni. (
0744.961.898
l V]nd albine. ( 0748.078.223
l Ras[ Sannen - capr[ ;i \ap de
trei luni. ( 0729.383.243
l Vindem puicu\e ou[toare ;i pui
`n Ciuperceni. ( 0744.961.898
l Porci gra;i -130. (
0746.401.260
l V]nd porc de 100-120 kg la 10
lei/kg. ( 0743.326.410
l V]nd purcei. ( 0740.232.800
CHirii

CHIRII

l ~nchiriez garsonier[ Clo;ca. (
0770.375.587
l 2 camere semicentral, cas[
zona ;trandului, www.imovest.ro, ( 0743.284.965
l ~nchiriez apartament central.
( 0745.382.462
l Dau `n chirie apartament 2
camere parter, Carpa\i I. (
0741.759.748, 0756.415.306
l ~nchiriez apartament zona
Kauﬂand. ( 0742.796.744
l Ap. 2 camere, Micro 17,
mobilat, etaj 3. ( 0776.123.279
l Dau garsonier[ `n chirie. (
0756.230.874
l Dau `n chirie ap. cu 2 camere
vizavi
cu
Kauﬂand.
(
0746.309.982
l Dau `n chirie apartament 2
camere `n Micro 16, zon[ bun[,
etaj II, utilat complet, 250 euro.
( 0754.651.855
l Dau `n chirie apartament 2
camere, decomandat, utilat,
proasp[t renovat, Centru Nou,
250 euro. ( 0770.351.643
l ~nchiriez garsonier[. (
0747.410.304

CumP{r{ri
CUMP{R{RI

CUMP{R FIER VECHI,
CUPRU, ALUMINIU, ALAM{,
PVC - TERMOPAN,
ACUMULATORI AUTO.
Transport gratuit-plata
pe loc. 0261-989,
0755-283431, 0753-836274
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 pene vechi/noi. (
0753.500.698
l Cump[r autoturisme Rabla.
Transport, radiere gratuit. (
0748.055.158
l Cump[r caise, piersici, calitatea
(
II-a,
cantitate
mare.
0748.158.986
l Cump[r ma;ini pentru Rabla
sau ﬁer vechi. ( 0745.143.143
l Prelu[m vouchere de vacan\[.
( 0722.692.316
PiErdEri
PIERDERI
l Pierdut certiﬁcat constatator pe
Buhay Construc\ii Civile SRL,
CUI 39333329 emis de ORC. Se
declar[ nul.
maTrimOnialE
MATRIMONIALE
l Domn 47 ani, caut[ doamn[
v]rst[ apropiat[ pentru prietenie,
c[s[torie. ( 0748.237.919
PrEsT{ri
sErViCii
PREST{RI
SERVICII
l Forez f]nt]ni. ( 0742.235.813
l Execut[m cabane lemn, terase,
foi;oare. ( 0751.242.990
l :coal[ pentru permis de
conducere categoria BE. (
0740.794.370
l Ra;chetez ;i pun parchet cu
utilaj profesional, ofer calitate. (
0746.623.401
l Repar frigidere, ma;ini sp[lat la
domiciliu. Ofer garan\ie. (
0261.766.572,
0361.806.612,
0745.868.542, 0766.544.498
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l “Pufosul” - cur[\[torie perne,
plapume,
lenjerii.
(
0757.335.648, 0742.235.813
l Ra;chetez ;i pun parchet masiv
;i laminat, cu ma;in[ cu aspirator.
( 0742.397.265
l Execut case de la A la Z,
ﬁnisaje, gresie, faian\[, parchet,
rigips, vopsit, tencuit, montat u;i,
geamuri. ( 0754.609.906
l Izola\ii, rigips, vopsit, parchet,
gresie, faian\[. ( 0754.513.544
:ape, ;lefuit de ;ape, garduri,
fa\ade, tencuieli, ﬁnisaje, betoane.
( 0749.453.599
l Electrician. ( 0741.761.228
l Execut[m lucr[ri< \igl[
metalic[, orice tip de acoperi;,
hidroizola\ii, repara\ii urgente,
jgheaburi, burlane, pensionari
20%. ( 0734.696.824
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 Electrician/repara\ii. (
0745.232.981
l Repar TV. ( 0745.464.289
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[m lucr[ri interioare,
exterioare ;i garduri. (
0755.493.407
l Execut repara\ii acoperi;uri,
fa\ade, izola\ii. ( 0753.360.559
l Repara\ii urgente acoperi;uri.
( 0756.637.012
Tencuim,
zugr[vim,
l
acoperi;uri, garduri, izola\ii,
beton[m. ( 0742.460.065
l Execut zugr[veli, gresie,
faian\[, iein ;i rapid. (
0758.528.653
l Ferestre-u;i la comand[, Cuza
Vod[ 10. ( 0746.987.480
l Repara\ii instala\ii ap[,
canalizare. ( 0759.870.687
Execut[m morminte, cripte,
monumente funerare ;i sp[lare /
cur[\are morminte vechi cu
aparate speciale. ( 0749.557.568
l Repar ma;ini de sp[lat la
domiciliu. ( 0261.714.485,
0753.484.654
l Execut[m renov[ri, modiﬁc[ri,
construc\ii, interioare-exterioare.
( 0742.704.507
l Renov[m apartamente ;i case.
( 0752.429.199
l Lucr[ri cu excavator. (
0787.778.964
l Electrician. ( 0759.656.290
TransPOrT
Turism
TRANSPORT
TURISM
l Transport persoane Austria. (
0740.794.370
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
Balastru 150 ron. ( 0747.372.280
l Transport nisip, balast, piatr[,
p[m]nt, moloz 6-10-20 mc. (
0745.203.220
l Transport persoane Austria(
Germania,
adres[.
0745.241.118
l Transport nisipoase, lemne, etc.
( 0749.704.931

Îți plac provocările și înveți rapid?
Vrei să creezi siguranță ﬁnanciară pentru viitor?
Îți place moda?
atunci secondTex este locul tău!
angajăm colegi pentru sortarea hainelor cu
contract nedeterminat în dorolț.
Este important să ai o abilitate ﬁzică bună și
spiritul de echipă, deschis, capacitate și abilitate de
a învăța rapid.
Vă oferim un loc de muncă stabil, un salariu
competitiv și mai multe bonusuri sub formă de
haine și beneﬁcii.
Găsește-ți la noi siguranță ﬁnanciară într-un
mediu plăcut!
Pentru mai multe informații la
tel. 0754-070-194 între orele 8.00 și 17.00 în zilele
lucrătoare sau pe mail la info@secondtex.ro.

OFErTE
sErViCiu
SERVICIU
OFERTE
Fabrica de mobil[ din Culciu
Mare angajeaz[ t]mplari cu
experien\[. Asigur transport. (
0753.267.154,
0744.330.875,
0754.682.235
Firm[ nou[ angajeaz[ 100
muncitori< confec\ionere, tapi\eri,
operator
CNC,
muncitori
necaliﬁca\i. ( 0732.143.063,
salariu foarte atractiv, bonusuri de
performan\[
;i
decontarea
transportului. Locul de munc[<
strada Oituz nr. 4, Satu Mare
Restaurant angajeaz[ buc[tar ;i
ajutor buc[tar, oferim transport
persoanelor interesate din afara
localit[\ii. ( 0740.872.122
l Caut muncitori `n ﬁnisare. (
0748.333.872
l Angajez fat[ t]n[r[ pentru
salon coafur[ cu sau f[r[
experien\[, zona Titulescu. (
0746.435.285
l Angaj[m muncitori caliﬁca\i ;i
necaliﬁca\i `n construc\ii, salariu
motivant. ( 0753.653.304
l Vitabene Huber Austria ofer[
locuri de munc[ `ngrijire la
domiciliu `n Austria. Oferim
cursuri de preg[tire. (
0740.077.491
l Angaj[m buc[tar. (
0744.813.632
Restaurant angajeaz[ osp[tar. (
0740.872.122, 0744.165.430
l Angajez ;ofer taxi. (
0740.794.370
l Angaj[m electromecanic
automatiz[ri sau electrician
pentru `ntre\inere ;i repara\ii.
Detalii la ( 0744.785.206
l
Angajez
muncitor
`n
construc\ii, banii `n ﬁecare sear[.
( 0747.683.513
l C[ut[m persoan[ pentru
`ngrijirea unei b[tr]ne `n
localitatea
T]r;ol\.
(
0033.630.004.065
l SC angajeaz[ meseria;i pentru
reparat
acoperi;uri.
(
0361.884.814, orele 07<30-15<30

l Angaj[m excavatorist, l[c[tu;i,
(
zidari
;i
dulgheri.
0722.394.052
l Angajez b[ie\i pentru Belgia `n
construc\ii, ferari, betoni;ti, pre\
acceptabil, permis de conducere.
( 0754.860.596
l
Angajez
meseria;i
`n
construc\ii ﬁnisaje, interioare,
etc
A-Z.
exterioare
(
0740.385.153
l Angajez personal feminin
pentru magazin alimentar. Rog
seriozitate. ( 0742.465.300
l Angajez personal fast-food ;i
barman([), osp[tar([), zon[
central[. ( 0742.826.198
l Angaj[m `ngrijitoare la
domiciliu. ( 0742.390.675
l Societatea SC Embryon Capital
Investment dezvolt[ sectorul de
produc\ie ;i v]nz[ri. Angaj[m
personal
pentru
sectorul
fabrica\ie lactate (femei) ;i
departamentul v]nz[ri (;ofer
distribu\ie) necesit[ permis
categoria “B” pentru ambele
posturi. Informa\ii la (
0749.292.000. CV-urile se pot
trimite la oﬃce@embryon.ro,
salarizare dup[ realiz[ri `ntre
2500 - 3500 Ron brut.
l Angajez personal pentru
lucr[ri `n cimitir. ( 0743.158.743
l Angajez menajer[ la cas[, 2 km
de Satu Mare pentru 2 persoane,
program de lucru 6 zile pe
s[pt[m]n[, angajez cu carte de
munc[. Rela\ii la ( 0722.584.235
TRB Distribution, distribuitor
produse alimentare, b[uturi,
angajeaz[ ;ofer categ. B, C ;i
manipulant
marf[.
CV<
facturare.sm@trbdistrib.ro> sau
personal pe strada Aurel Vlaicu
84
l Angaj[m ;ofer. Inf. (
0756.042.294 sau strada Toamnei
nr.16
l Angajez tractorist cu
experien\[, ofer salariu motivant
+ alte facilit[\i. ( 0752.198.896,
0741.330.618
l Angajez sp[l[tor auto. (
0742.217.763

S u d o k u - un joc pentru inteligen\i
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1
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4
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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.

Solu\ia la jocul nr. 3285
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Hypericum Plant lansează noi produse pentru
sănătatea ochilor și detoxiﬁerea organismului
Capsulele Hyper Oalmic
Forte și Capsulele L-cisteina se
numără printre produsele recent
lansate de Hypericum Plant pe
care le puteți cumpăra din magazinele proprii ale ﬁrmei, dar le
puteți comanda și de pe site-ul
www.hypericum-plant.ro,
la
rubrica Noutăți. Cele două produse completează oferta Hypericum Plant pe segmentul
suplimentelor alimentare, ﬁind o
alternativă naturală ideală pentru
menținerea sănătății ochilor și nu
numai.

Capsule Hyper Oalmic
Forte
Este un produs recomandat
în menținerea sănătății ochilor și
în sporirea acuității vizuale. Facilitează acomodarea ochilor la
vederea nocturnă prin ameliorarea sensibilității celulelor
vizuale datorită helenienei din
Tagetes patula. Ajută la păstrarea
tonusului mușchilor oculari datorită substanțelor active din Silur.
Ajută la creșterea rezistenței capilarelor sangvine și la stimularea
microcirculației venoase care îndepărtează excesul de lichid din
spațiile intercelulare datorită substanțelor active din produs. Stimulează imunitatea locală în
regiunea ochilor. Favorizează
combaterea oboselii ochilor,
redând expresivitatea normală a
ochilor la persoanele înaintate în
vârstă și la cele care citesc mult
noaptea.

Capsule l-cisteina
Produsul Capsule L-cisteina
de la Hypericum Plant este un supliment alimentar cu rol antioxil Angajez zidar ;i dulgher. (
0742.224.323
l Caut doamn[ pentru cur[\enie.
( 0753.525.892
l Angajez personal sp[l[torie
auto. ( 0740.617.356
l Caut ;ofer tir, tur-retur, ROEU-RO. ( 0746.173.995
l Angaj[m persoan[ pentru
contabilitate primar[ (recep\ii).
( 0744.513.541
l Angaj[m ajutor ;ef depozit,
facturist[. ( 0744.513.541
l Angaj[m brutari, patiseri ;i f[r[
experien\[. ( 0744.513.541
l Angaj[m casier[ ;i v]nz[toare
pentru magazin alimentar. (
0744.513.541
l Leb[da angajeaz[ stivuitorist cu
atestat ( 0742.731.151
l SC Angajeaz[ prestatori ;i
ambalatori. ( 0742.438.644
l Angajez om la animale. (
0740.998.789
sOCiET{|i
SOCIET{|I
l PRO AVIS SRL, cu sediul `n
mun. Satu Mare, strada I. Chendi,
nr. 76, jud. Satu Mare, titular al
proiectului< Schimbare instala\ii
`n hale existente, propus a ﬁ
amplasat `n loc. Botiz, strada
O;vareu, f.n `n cadrul Fermei de
puicu\e de `nlocuire, com. Botiz,
jud. Satu Mare, anun\[ publicul
interesat asupra lu[rii deciziei
etapei de `ncadrare de c[tre
Agen\ia
pentru
Protec\ia
Mediului 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 Agen\iei
pentru Protec\ia Mediului Satu
Mare, din mun. Satu Mare, strada
Mircea cel B[tr]n, nr. 8/B, jud.
Satu Mare `n zilele de luni-joi
`ntre orele 08<00-16<30, vineri
`ntre orele 08<00-14<00, precum ;i
la urm[toarea adres[ de internet<
http<//apmsm.anpm/ro Publicul
interesat
poate
`nainta
comentarii/observa\ii la proiectul
deciziei de `ncadrare `n termen de
10 zile de la data public[rii
anun\ului pe pagina de internet a
autorit[\ii competente pentru
protec\ia mediului.

dant, detoxiﬁant și de protecție
pulmonară și ocular.
Ingrediente< L-cisteina> capsulă vegetală (Hipromeloză)>
Stearat de Magneziu.

Caracteristici generale
ale produsului
L-cisteina este un aminoacid
natural care ajută la ﬂuidiﬁcarea
secrețiilor bronhice, susține
funcția oculară prin refacerea
structurii normale a corneei,
detoxiﬁcă organismul prin
chelatarea și eliminarea metalelor
grele. Susține sănătatea pielii,
părului și unghiilor având un
efect antiaging, protejează organismul împotriva acțiunii radicalilor liberi. Menține funcția
cardiovasculară și ajută la normalizarea glucozei din sânge.

Principalele propriet[\i
beneﬁce<
Are proprietăți de antioxidant> Ajută la detoxiﬁere> Ajută la
echilibrarea nivelului de glicemie>
Eﬁcien\ă în cre;terea fertilității la
bărbați> Îmbunătăţeşte capacitatea digestivă a organismului>
Ameliorează simptomele afecțiunilor respiratorii> Ajută la tratarea
tulburărilor psihice.

mod de utilizare<
Adulți< câte 1 capsulă pe zi, în
timpul mesei, cu o cantitate suﬁcientă de lichid, timp de 60 de
zile. După o pauză de 2 săptămâni, cura se poate relua. Se recomandă 3 cure pe an.

Produsele se g[sesc la
cele două magazine
Hypericum din
municipiul satu mare<
drumul Careiului, nr. 4-5 /
Tel< 0261.740 121
str. :tefan cel mare, nr. 7 / Tel<
0261.716 450

Produc[tor< HYPEriCum
imPEX s.r.l.
sediu< Baia sprie, str. Gutinului,
nr. 3a, maramure;, rom]nia
Tel/fax<
0262.271.338
>
0262.372.695
Tel. comenzi< 0262.263 048

E-mail<
office@hypericum-plant.ro
sau
hypericumimpex@yahoo.com
Pentru mai multe informa\ii
cu privire
la produsele noastre ;i pentru
oferte
v[ rug[m s[ accesați site-ul<
www.hypericum-plant.ro

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

