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TRANSPORT TURISM

Program Mica Publicitate
str. Micu Klein nr. 2
zilnic 9.00-18.00
sâmb[t[ ~NCHIS
duminic[ 11.00-17.00
CASEVÂNZ{RI CASE

COMERCIALE
SPA|II
SPA|II
COMERCIALE

l Cas[ de vacan\[ + 7 ari
teren,
Bercu
Ro;u.
(0745.600.790
l Cas[ nou[, zona P[ule;tiului
- 68.900 (0745.574.044
l V]nd cas[+gr[din[, sat
Hrip,
com
P[ule;ti.
(0745.366.713, 0720.690.810
l Odoreului 120.000 euro,
www.imo-vest.ro,
(0743.284.965
l Cas[ Viile SM, 450 mp,
pentru 2 familii, la pre\ de una.
(0770.445.190
l V]nd cas[ 4 camere, garaj,
Unirii. (0723.491.564

l Hale 100-10.000 mp,
www.imo-vest.ro,
(0743.284.965
l V]nd spa\iu comercial
central, 80 mp, Brut[ria Micu
(strada Micu Klein nr.4), 2500
euro/mp, pre\ ﬁx (cu chiria;).
(0730.254.504
l ~nchiriez spa\iu 14 Mai.
(0721.420.980

APARTAMENT
VÂNZ{RI AP.1 CAMER{
1 CAM.
l Ultracentral 36.000 euro,
www.imo-vest.ro,
(0743.284.965
APARTAMENTE
VÂNZ{RI AP.22CAMERE
CAM.
Proprietar, v]nd apartamente
2-3 camere, bloc nou, strada
Gellert
Sandor.
(0772.262.117,
www.skyfallconstruct.ro
l M14 - 38.500 euro,
www.imo-vest.ro,
(0743.284.965
l CII, etaj IV, complet renovat.
(0735.309.142
APARTAMENT
VÂNZ{RI AP.3 CAMERE
3 CAM.
l V]nd ap. 3 camere `n Micro
17
pe
strada
Jocului.
(0745.679.542
l 14 Mai, 38.500 euro>
www.imo-vest.ro,
(0743.284.965
l V]nd ap. 3 camere
Solidarit[\ii, Ipote;ti nr. 3, etaj
IV, pre\ 23000 euro neg.
(0771.423.818
TERENURI
VÂNZ{RI TERENURI
l Teren intravilan 1 ha, curent
+ ap[, Pot[u. (0745.600.790
l Lucian Blaga 22000 euro>
www.imo-vest.ro,
(0743.284.965
l V]nd teren intravilan `n
Giungi. (0261.766.060
l Teren Viile SM, 29 ari
superb. (0770.445.190
l V]nd parcele 600 mp
intravilan,
PUZ,
calea
Odoreului,
Titulescu,
Cionche;ti,
iein.
(0774.623.778

V}NZ{RI
STR{INE
AUTOAUTO
STR{INE
l V]nd Ford Focus 2001,
diesel 600 euro, Renault
Megane 2001, 600 euro> VW
94,
350
euro.
Passat
(0774.623.778
piese aUto str{ine
l V]nd 2 cauciucuri de iarn[
cu jen\i de tabl[, 165/70/R13.
(0747.402.077
cUMp{r{ri aUto
str{ine
l
Cump[r
autoturisme
avariate. (0757.747.469
~nchirieri aUto
str{ine
l
~nchiriez
(0740.794.370
l
~nchirieri
0744.185.607

ma;ini.
auto

(

V}NZ{RI
DIVERSE
VÂNZ{RI
DIVERSE
l V]nd lemne, rumegu;,
gunoi, transport gratuit.
(0745.569.712
l Rezervoare IBC 1000 litri.
(0745.143.143
l V]nd lemne de foc ;i `n
cantit[\i mici. (0745.143.143
l Lemn foc. (0727.538.530
l V]nd briche\i de calitate
superioar[. (0361.801.804
l V]nd 2 aragaze cu butelie
( 0741.073.618
l Vând chitări electroacustice
cu 550 lei și 600 lei, monitor
LCD - 180 lei, aspirator cenu;ă
- 100 lei. ( 0735.174.006.

DANISEB curse regulate Satu Mare - Carei, 0744/580126.

l V]nd cartoﬁ s[m]n\[ ;i
consum `n cantit[\i mari.
(0261.828.840
V}NZ{RI
ANIMALE
VÂNZ{RI
ANIMALE
l
P[s[ri
de
curte.
(0740.437.563
l V]nd porumbei, 15 soiuri.
(0747.683.513
V]nd
porci
gra;i.
l
(0755.671.938
l
V]nd
porci
SM.
(0744.978.431
l V]nd 5 vi\ele ;i 5 t[ura;i.
(0753.627.114
l V]nd ;oldani ;i \uic[ prune.
(0748.099.431
CHIRII

CHIRII

~nchiriez
garsonier[.
l
(0753.609.364
l Dau `n chirie garsonier[ pe
strada
Ostrovului
4.
(0721.844.849
l Caut garaj `n chirie, SM.
(0754.609.906
l ~nchiriez ap. 3 camere,
semimobilat,
b-dul
Independen\ei.
(0743.801.913, 0361.882.300
l
Penthouse
Clo;ca,
www.imo-vest.ro,
(0743.284.965
l ~nchiriez garsonier[ 100
euro. (0743.687.481
l Dau `n chirie ap. 2 camere,
mobilat pe strada Ganea,
Carpa\i II. (0771.630.058
l ~nchiriez ap. 4 camere, utilat,
strada Careiului, familie sau
persoane. (0748.328.168
l
Cump[r
garsonier[.
(0759.431.145
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

V}NZ{RI
AGRICOLE
VÂNZ{RI
AGRICOLE
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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. 3407

Jocul nr. 3408

9

PIERDERI
PIERDERI
l Sandor Atila Oci I.I CUI
29416753 pierdut certiﬁcat de
`nregistrare ;i certiﬁcate
constatatoare. Se declar[ nule
l Pierdut legitima\ie de
serviciu ;i ecuson pe numele
de Pataki Stela. Se declar[ nul
CITA|II CITA|II
l Nistor Simon Aurica ;i
Nistor Sorin Adrian cheam[ `n
judecat[ pe creditoarea Agio
Wierzytelnosci
Plus
Niestandaryzowany Fundusz
Inwstycyjny Zamknety SA cu
ultimul domiciliu procedural
ales `n Bucure;ti 0390922
strada ~nving[torilor nr. 24 etaj
6, sector 3 `n dosar nr.
7670/296/2019 la termenul de
judecat[ din data de 20.01.2021
orele 11<30
MATRIMONIALE
MATRIMONIALE
l Matrimoniale Austriac[s[torii, doamne-domni;oare.
~nscrieri gratuite. Detaluu
(0043.660.698.70.17,
004.0743.826.523
l Caut doamn[ pentru
prietenie eventual c[s[torie.
(0755.260.969

PREST{RI
SERVICII
PREST{RI
SERVICII
VEKBAN S.R.L. SATU MARE
Str. ENERGIEI, Nr. 5. Tel< 0723-522010,

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

l
Cump[r[m
pene.
(0753.500.698
l Cump[r autoturisme pentru
Rabla.
programul
(0748.055.158
l Cump[r cas[ la \ar[.
(0723.822.167

Angajeaz[ `n condi\ii foarte bune

pentru v]nzarea acoperi;urilor
din tabl[, \igl[ metalic[ BILKA
Jgheaburi ;i burlane, tinichigerii.

Ferestre de mansard[ Fakro<
- director v}nz}ri
- aGenti v}nz}ri
CV la e-mail< vekban@yahoo.com

l
Execut[m
renov[ri
interioare, gresie, faian\[,
gipscarton, gletuiri, modiﬁc[ri,
zugr[veli, ﬁnisaje, montat u;i ;i
geamuri, betoane, garduri.
(0754.609.906
l Ra;chetez ;i pun parchet cu
utilaj profesional, ofer calitate.
(0746.623.401
l Firm[ execut[ case cu
materiale proprii P+M, 200
mp, 43.000 euro + lucr[ri `n
construc\ii A/Z, plata ;i `n 2-3
(0747.683.513,
rate.
0753.886.891
l Repar frigidere, ma;ini
sp[lat (domiciliu+garan\ie).
(0261.766.572, 0361.806.612,
0745.868.542, 0766.544.498
Execut[m
acoperi;uri,
mansarde, dulgherie, izola\ii
termice, jgheaburi-burlane,
repara\ii urgente, hidroizola\ii
blocuri,
\igl[
metalic[,
ceramic[, pre\uri avantajoase,
reducere 30% pensionari.
(0721.313.380
l Execut \igl[ metalic[,
acoperi;uri,
hidroizola\ii,
repara\ii urgente, jgheaburi,

burlane, pensionari 20%.
(0750.770.407
l Execut[m lucr[ri< \igl[
metalic[, orice tip de acoperi;,
hidroizola\ii,
repara\ii,
jgheaburi, burlane, pensionari
20%. (0753.945.750 Marian
l Execut[m lucr[ri< \igl[
metalic[, orice tip de acoperi;.
hidroizola\ii, repara\ii urgente,
jgheaburi, burlane, pensionari
20%. (0727.632.327 Sandu
Execut[m lucr[ri acoperi;uri,
dulgherie, orice tip de tabl[,
mici repara\ii, 20% reducere.
(0754.949.806

l Execut[m zugr[veli, gresie,
faian\[,
iein-rapid.
(0758.528.653
Servicii
(0747.043.987

topograﬁe.

l Execut ﬁnisaje< gresiefaian\[. (0759.588.068
l Repar TV la domiciliu.
(0743.606.213
l Instala\ii sanitare-`nc[lzire.
(0749.847.979
l Execut[m lucr[ri de ﬁnisaje,
zugr[veli, gresie, parchet, etc,
rog ;i ofer seriozitate.
(0741.507.141
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Cu ad]nc[ durere anun\[m
`ncetarea din via\[ a mamei
noastre
KOLCSEI
ELISABETA ELENA `n v]rst[

DECESE
= DECESE

=

Cu inima fr]nt[ de durere
anun\[m `ncetarea din via\[
a celui care a fost so\, tat[,
bunic ;i str[bunic MUSTA
VASILE. Te vom p[stra ve;nic
`n suﬂet ;i `n amintire.
Priveghiul are loc azi,

l
Electrician
instala\ii/repara\ii.
(0745.232.981, 0261.713.147
l
Termopane,
jaluzele
exterioare, perdele lamelare,
www.termopane-satumare.ro>
(0744.189.118
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
acoperi;uri,
Execut[m<
ghipscarton, zid[rie, gletuim,
gresie,
pavaj,
zugr[vim,
jgheaburi.
lambriuri,
(0742.418.464
l Instala\ii sanitare-`nc[lzire.
(0749.847.979
l Execut[m gresie, faian\[,
ghipscarton, zugr[veli, gletuit,
modiﬁc[ri. (0742.704.507
l Electrician. (0759.656.290
l
Tapi\ez
canapele.
(0747.410.304
TRANSPORT
TURISM
TRANSPORT
TURISM
l Transport persoane coletema;ini, Austria-Germania,
Belgia-Fran\a-Anglia.
(004.0743.157.209,
0741.679.964
Marf[ -iein. (0745.049.715
l Transport persoane Olanda,
Germania. (0745.241.118

OFERTE
SERVICIU
OFERTE
SERVICIU

WoW Media

caută colaboratori pentru
realizare materiale video
pentru YouTube.
Căutam moderatori în
limba Maghiar[, limba rom]n[
și limba englez[. Asistenți
producție. Cei interesați sunt
rugați să trimit[ un mail pe
adresa
wowmedia.ro@gmail.com.

sc reMat sa
satU Mare
colect[m de;euri reciclabile< ﬁer,
font[, caroserii, carton, folie,
lemn, acumulatori,
aluminiu, cupru, inox etc.
pre\urile sunt
`n func\ie de calitate ;i tonaj.
efectu[m transport de la
persoane ﬁzice ;i juridice.
sun[-l pentru un super pre\!!!
inf. la tel.< 0733.070.145

l Restaurant angajeaz[
barman
;i
livrator.
(0740.872.122
l Caut meseria;i `n construc\ii
cu plata la zi. (0754.609.906
l Angajez ;ofer TIR curse,
tur-retur, mecanic auto.
(0752.098.897
l Angaj[m muncitori `n
construc\ii, ﬁerar, dulgher ;i
ﬁnisaje. (0743.333.872
l Caut persoane pentru
munc[ `n Belgia, construc\ii.
(0746.282.185

14.01.2021 ora 17<30 iar
`nmorm]ntarea va avea loc
vineri 15.01.2021 la capela
cimitirului din Odoreu, ora
14<30. Dumnezeu s[ `l ierte ;i
s[ `l odihneasc[ p]n[ la
fericita n[dejde a `nvierii
celor drep\i.
Familia `ndurerat[

Sumiriko AVS Rom]nia
angajeaz[ operatori utilaj
vulcanizare ;i electrician
`ntre\inere utilaje cu program
`n 3 schimburi. Oferim salariu
motivant, premii anuale,
bonusuri de performan\[,
tichete de mas[ + o mas[ cald[
pe zi, transport gratuit pe raza
ora;ului sau decontarea
abonamentului. CV-urile sunt
a;teptate la sediul companiei<
Parc Industrial Sud nr. 11, email<
cariere@avs.sumiriko.com,
(0261.706.110

de 80 ani. ~nmorm]ntarea va
avea loc la cimitirul reformat
de l]ng[ gar[ `n data de
15.01.2021 ora 13<00.
Familia `ndurerat[

=

Suntem al[turi de Cristina ;i
Chintya `n aceste momente
grele la pierderea mamei,
respectiv bunicii dragi
MAGDADELA.
Cuscrii Blaga Sergiu ;i Maria ;i
Loredana ;i Cristian
___________
Suntem al[turi de nepotul ;i
veri;orul nostru Alexandru
Stan `mpreun[ cu familia la
desp[r\irea de iubita lor
mam[, soacr[ ;i bunic[.
Dumnezeu s[ o odihneasc[
`n pace.
Magda Vl[du\, Monica ;i
Mircea cu familia

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

l Companie din Satu Mare,
angajeaz[ inginer proiectant,
l[c[tu;
;i
operator/programator CNC.
A;tept[m CV-urile dvs la<
info@mpl-automation.com
l Angaj[m muncitori caliﬁca\i
;i necaliﬁca\i `n construc\ii,
salariu
motivant.
(0753.653.304
l
Societate
comercial[
angajeaz[< zidar, dulgher,
zugrav, l[c[tu;, sudor ;i ﬁerar
betonist. (0722.394.052
l SC angajeaz[ instalatori sau
echip[
de
instalatori.
(0740.189.540
l
Societate
comercial[
angajeaz[ op. CNC ;i frezori.
(0745.099.177
l GP Sofa Interna\ional
angajeaz[
muncitori
necaliﬁca\i la sectorul debitare
melan[,
confec\ionere.
(0755.697.129 salariu foarte
atractiv, punct de lucru, strada
Uzinei nr. 6-8 Satu Mare
l GP Sofa Interna\ional
angajeaz[ operatori CNC.
(0755.697.129 salariu foarte
atractiv, punct de lucru, strada
Uzinei nr. 6-8 Satu Mare

Vânzările online de alimente
au crescut pe fondul
pandemiei
Potrivit unui studiu realizat
de VTEX în 40 de ţări, inclusiv
România, cea mai mare
creştere în vânzările online a
avut-o categoria produselor alimentare. Începând cu luna
martie 2020, vânzările online
de alimente au crescut cu până
la 400%, avansul rămânând
constant în ultimele luni, la
peste 300%. O evoluţie similară
a avut-o categoria sport & ﬁtness, ce a atins în luna iunie o
creştere de 250% faţă de aceeaşi
perioadă a anului trecut. Trendul de creştere s-a menţinut pe
tot parcursul anului, ultimele
luni consemnând o majorare
de peste 150%.
Produsele şi decoraţiunile
pentru casă, jucăriile, cărţile,
bijuteriile şi electronicele au înregistrat, de asemenea, vânzări
de peste 150%. În ultimele luni,
avansul s-a păstrat în jurul unei
creşteri de 100%.
Creşterea vânzărilor online
de anul trecut a fost susţinută şi
de intrarea de noi categorii de
clienţi în eCommerce.
Dacă până anul trecut
cumpărăturile pe internet erau
considerate a ﬁ, în principal,
apanajul persoanelor mai
tinere, anul acesta, la nivel
mondial, mai multe milioane
de clienţi de peste 50 de ani, cu
disponibilitate mai mare de
cumpărare, au făcut achiziţii
online.
Un alt factor care a contribuit la evoluţia pozitivă a industriei eCommerce în 2020 a
fost gradul mare de deschidere

al comercianţilor către a face
parteneriate, asocieri, și a găsi
noi surse de venit. Este o tendinţă care se va manifesta şi în
perioada următoare şi care determină o creştere rapidă a
numărului de marketplace-uri.
„Se schimbă modul în care
clienţii fac achiziţii, punând
presiune pe companii să îşi
regândească modelul de business şi strategia.
România este parte din
această tendinţă, cu tot mai
multe marketplace-uri în piaţă
şi o vizibilitate din ce în ce mai
mare a acestora. Pe lângă
schimbarea de strategie, retailerii ar trebui s[ ia în calcul,
pentru anul viitor, alocarea
unui buget mai mare pentru a
îmbunătăţi experienţa de
cumpărare a clienţilor, pentru
oferirea de servicii cu valoare
adăugată, de consultanţă aplicată pe nevoile clienţilor. Retailerii trebuie să trateze situaţia
actuală ca ﬁind noua normalitate, priorităţile ﬁind acum optimizarea business-ului şi a
operaţiunilor, adaptarea la noul
context şi orientarea rapidă
spre vânzarea de bunuri şi produse care sunt necesare în
această perioadă”, se spune în
studiu.
Acestea au fost unele dintre
cele mai importante teme / recomandări / soluţii dezbătute la
cea de-a treia ediţie din România a European Digital Commerce, parte a evenimentului
european cu acelaşi nume, dedicat industriei de comerţ.

Digitalizarea serviciilor
pentru cetățeni și mediul
de afaceri
Fabrica de
saltele
Bien dormir
angajează<

Caut
confec\ioner
cu
experien\[. (0742.545.098
l SC Angajeaz[ ;oferi cat. B+E
;i D+E pentru transport
persoane
extern.
(0758.843.618
l GP Sofa Interna\ional
angajeaz[
fochist.
(0730.013.224, sediul Oituz,
nr. 4 - Satu Mare
l Angaj[m ;ofer cat C,
constituie avantaj atestat
macaragist.
Inf.
(0744.785.206
l Angaj[m muncitori la pres[
de balotat. Inf. (0744.785.206
l Caut zidar, meseria;i `n
Fran\a. (0033.755.13.201
l Angajez barman[ `n Micro
16. (0747.505.350
l Angajez barman[, strada
Botizului. (0754.348.452
l Angaj[m personal `n
tapi\erie, scaune, asigur[m
transport. (0740.211.001
l SC Luk T.C 2004 SRL
angajeaz[ ;ofer C+E ;i
deservent utilaje, salariu la
`n\elegere. (0786.747.185
l
Lebăda
angajează
responsabil proiectare 3D.
Cerin\e<
experiență
în
proiectare/design de interior,
cunostiin\e medii în utilizarea

CONDOLEAN|E
= CONDOLEAN|E
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→ 2 mecanici utilaje industriale
→ 4 manipulanți marf[
→ 6 operatori utilaje industriale
→ 1 post administrativ
Oferim<
• Salar Competitiv
• Oportunități de dezvoltare
• Mediu de lucru dinamic
Dac[ ești interesat te rog să ne trimiți un CV la
adresa contact@gustavliving.ro
calculatorului (MS Oﬃce) /
consultant v]nz[ri
( 0742.731.151
GP
Sofa
Interna\ional
angajeaz[
stivuitorist.
(0730.013.224, strada Oituz
nr. 4 Satu Mare, salariu atractiv.
Caut om
(0740.917.943

la

ferm[.

l Fabric[ de `nc[l\[minte
angaj[m muncitori pentru
sec\ia de t[lpuit. Informa\ii la
sediul de pe strada Botizului
nr. 18, (0753.047.088

Angaj[m
om-`ntre\inere,
cuno;tin\ele `n domeniul
electrotehnic ;i al instala\iilor
constituie un avantaj. Oferim<
pachet salarial atractiv, ma;in[
de serviciu ;i condii de lucru
curate
;i
decente.
(0747.652.097
l Angaj[m confec\ioneri la
ma;in[ simpl[ ;i la ma;in[ de
butoniere. (0742.185.365
l Restaurant angajeaz[
osp[tare, buc[t[reas[, ajutor
buc[tar. (0723.164.147
l Caut persoană pentru
îngrijirea unei doamne în
vârstă. (0737.092.245

România se situează pe
locul 26 din cele 28 de state
membre ale UE în cadrul Indicelui economiei și societății
digitale (DESI) pentru 2020.
Pe baza datelor anterioare
pandemiei,
performanța
României a fost identică în
patru din cele cinci dimensiuni DESI măsurate.
Această situație este
cauzată de progresele lente înregistrate în general, dar și de
evoluțiile politice, întrucât în
România au existat patru guverne diferite în ultimii trei
ani.
"România înregistrează
cele mai bune rezultate în dimensiunea Conectivitate, datorită utilizării ridicate a
benzii largi de foarte mare
viteză și disponibilității ample
a rețelelor de foarte mare capacitate
fixe,
România
situându-se astfel pe locul 5 în
UE.
Cu toate acestea, digitalizarea economiei a rămas în
urmă, în condițiile în care
aproape o cincime dintre
români nu au utilizat niciodată internetul și mai puțin de
o treime au competențe digitale cel puțin elementare.
România este bine poziționată în ceea ce privește absolvenții TIC, plasându-se pe
locul al cincilea, cu 5,6% dintre toți absolvenții (media UE<
3,6%); cu toate acestea, în
ceea ce privește serviciile pub-

lice digitale și utilizarea serviciilor de internet, performanța României este cea mai
scăzută în rândul statelor
membre ale UE.
Punctul nodal al viziunii ;i
stabilirii arhitecturii digitale la
nivelul serviciilor publice și
naționale, al dezvoltării unei
astfel de societăți ;i economii
digitale, ar trebui s[ fie ce este
cunoscut la nivel mondial ca
Chief Information Office Guvernamental (CIOG), fie c[
acesta se regăsește direct lângă
Primul Ministru sau este
Președintele Autorității pentru Digitalizarea României
(ADR) sau un Ministru pentru TIC ... nu mai vorbim de
un domeniu sectorial ci de
unul transversal, coloana vertebral[ ce sprijină dezvoltarea
tuturor domeniilor de activitate, determinant pentru relansarea economic[ a oricărui
stat.
Deși formal există o astfel
de structură de câțiva ani,
practic aceasta este insesizabilă. Lipsa unei viziuni
unitare, integrate se vede la tot
pasul – de la servicii dedicate
cetățenilor, la cele adresate
mediului de afaceri, si oricărui
utilizator final – care deși ar
trebui să trăiască într-o societate a cunoașterii ;i a digitalizării, să aibă competențe
digitale, se confruntă cu lipsa
acestora.
Stelian Crainic
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