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PROGRAM TV PENTRU 01.03.2021
ITV
6.30 Gimnastica de diminea\[
7.00 :tirile S[pt[m]nii 8.00
Via\a la \ar[ 9.00 Spiridu;
Ghidu; 16.00 Info Studio, realizator Ioan Anița; (r) 17.00
Panoramic Sportiv, realizator
Ionu\ Bl[jean 18.00 Audiențe
în direct, realizator Ioan
Ani\a;, invitat< Teodor Giurgiu
19.30 :tiri 20.00 Agenda public[, realizatorMihai S[lceanu,
invita\i< Iulian C]c[u -AUR,
Nagy Otto-PNL 21.30 :tiri
ANTENA 1
7.00 Observator 8.00 Neatza
cu Răzvan şi Dani 12.00 Observator 14.00 Alegerea 16.00
Observator 17.00 Acces direct
19.00 Observator - Sport/Meteo 20.30 Cheﬁ la cu\ite 23.30
Observator 0.00 Glon\ `n cap
2.00 Observator 3.00 B[ie\i
de ora; 3.30 Asia Express Drumul comorilor 6.00 Observator- Sport/Meteo
PRO TV
7.00 :tirile ProT V 10.30
Vorbe;te lumea 13.00 :tirile
Pro TV 14.00 Lec\ii de via\[
15.00 La M[ru\[ 17.00 :tirile
Pro TV 18.00 Ce spun rom]nii
19.00 :tirile ProTV 20.30
Românii au talent 22.30 Spionul din vecini 0.30 :tirile
ProTV 1.00 ~nt]lnire exploziv[ (r) 3.00 Ce se `nt]mpl[
doctore? 3.30 Arena buc[tarilor (r) 4.00 Lec\ii de via\[ 5.00
Ce spun rom]nii (r) 6.00 :tirile ProTV

PRO CINEMA
7.15 Krull (r) 9.45 La bloc (r)
12.15 Misterul lui Hailey
Dean< o crima din dragoste
14.00 Prietenul meu robot (r)
15.45 Aventurile Baronului
Munchausen 18.15 La bloc
20.30 Lovitură de pistol 22.30
Mai iute ca moartea 0.45 Lovitură de pistol ((r) 2.45 Mai iute
ca moartea (r) 4.30 La bloc (r)
5.30 La Măruță (r)
PRO 2
7.45 La u;a ta, iubirea (r) 9.00
Teleshopping 9.15 ~n ritmul
vie\ii (r) 10.15 Dragostea nu
uit[ (r) 11.15 Teleshopping
11.45 Sara (r) 13.45 Teleshopping 14.00 La u;a ta, iubirea
(r) 15.00 ~n ritmul vie\ii (r)
16.00 Tânăr și neliniștit 17.00
Dragostea nu uit[ 18.00 La u;a
ta, iubirea 19.00 Sara 21.00
~n ritmul vie\ii 22.00 Inim[ de
\igan 23.30 Sara (r) 1.30 T]n[r
;i nelini;tit (r) 2.30 Inim[ de
\igan 3.45 Ce se `nt]mpl[ doctore? 4.15 Doctorul casei (r)
5.00 La u;a ta, iubirea (r) 5.45
Dragostea nu uit[(r) 6.45
T]n[r ;i nelini;tit
PRIMA TV
7.00 Focus la prima oră 10.00
Tâlc Talk (r) 11.00 Teleshopping 14.00 Focus 15.00 Sacrificii în numele iubirii 16.00
Ringo 17.00 Hai cu fetele!
18.00 Focus 18 19.30 Trăsniți
20.00 Sechestrat... din dragoste

22.00 Focus 22.30 Starea na\iei
0.00 Sechestrat... din dragoste
(r) 2.00 Sacrificii în numele iubirii (r) 3.00 Ringo 4.00 Hai
cu fetele! (r) 4.30 Focus (r)
6.00 Starea nației (r) 6.30 T]lc
Talk
TVR 1
7.55 Matinal 9.45 Teleshopping 10.00 Telejurnal regional
10.45 Furtun[ la palat 12.00
Teleshopping 12.30 Tribuna
partidelor parlamentare 13.00
Edi\ie special[ 13.15 Zi de zi
(r)13.20 Vorbe;te corect!
13.30 Gu;ti! Si apoi m]n]nci
14.00 Telejurnal 15.10
Maghiara de pe unu 17.10 Furtun[ la palat 18.30 Arta crimei
19.30 Pe datorie 19.35
Sport/Meteo 19.56 Zi de zi
20.00 Telejurnal 21.00
Rom]nia 9 (r) 22.10 Bun venit
la Acapulco! 23.45 Discover
Rom]nia 0.00 Telejurnal (r)
0.45 Pe datorie (r) 0.50 Arta
crimei(r) 1.50 Gu;ti! Si apoi
m]n]nci (r) 2.15 Bun venit la
Acapulco! 3.40 Levintza
prezint[ 4.05 Meteo 4.10 Telejurnal (r) 5.00 Breaking fake
news 5.25 ~n gradina Danei
5.50 Imnul Rom]niei 5.55
Rom]nia 9 (r) 6.55 Cu capu-n
zori
TVR 2
7.00 Generația Fit 7.30 România... în bucate (r) 8.00 Mic dejun cu un campion (r) 8.50
Teleshopping (r) 9.00
Tele;coala 10.00 Documentar
360 Geo (r) 11.00 Eroii n-au

CONVOCATOR
Administratorul unic al MIXEDIL S.A.
(denumită în continuare și Societatea), cu sediul în
Satu Mare, str. Magnolia, nr. 51, jud. Satu Mare,
înmatriculată la Oﬁciul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul Satu Mare sub nr. J30/198/2008,
având Cod Unic de Înregistrare RO23226717,
în temeiul dispozițiilor art. 117 din Legea nr.
31/1990 privind societățile, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, și a
prevederilor actului constitutiv al Societății,
convoacă Adunarea Generală Ordinară și
Extraordinară a Acționarilor Societății pentru
data de 01.04.2021, ora 12.00 (pentru A.G.O.A.)
și ora 12.30 (pentru A.G.E.A.), la sediul Societății
din Satu Mare, str. Magnolia, nr. 51, jud. Satu
Mare, pentru toți acționarii Societății înregistrați
în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de
24.03.2021, stabilită ca dată de referință.
În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau
legale privind cvorumul de prezență cerut pentru
întrunirea Adunărilor, ședințele vor avea loc în data
de 02.04.2021, la aceleași ore, în același loc și cu
aceeași ordine de zi.
ORDINEA DE ZI
Pentru A.G.O.A.<
1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a
raportului de gestiune al administratorului unic al
Societății pentru exercițiul ﬁnanciar aferent anului
2020
și
pronunțarea
asupra
gestiunii
administratorului unic.
2. Prezentarea raportului de audit privind situațiile
ﬁnanciare ale Societății pentru exercițiul ﬁnanciar
aferent anului 2020.
3. Prezentarea, discutarea și supunerea spre
aprobare a situațiilor ﬁnanciare anuale ale Societății
aferente anului 2020.
4. Prezentarea și supunerea spre aprobare a
repartizării rezultatului aferent anului ﬁnanciar
2020, pe destinații legale.
5. Prezentarea și supunerea spre aprobare a
bugetului de venituri și cheltuieli și a programului
de activitate pentru anul 2021.
6. Prezentarea și supunerea spre aprobare a planului
de investiții al Societății pentru anul 2021.
7. Fixarea și supunerea spre aprobare a
remunerației cuvenite administratorului unic și
auditorului pentru anul 2021.
8. Supunerea spre aprobare a mandatării unei
persoane să semneze în numele acționarilor
hotărârea adoptată și pentru redactarea
documentelor și îndeplinirea tuturor demersurilor
necesare pentru publicarea hotărârii A.G.O.A. în
Monitorul Oﬁcial al României, în vederea
înregistrării acesteia și reprezentării Societății în
relația cu Oﬁciul Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul Satu Mare (depunerea și ridicarea
actelor de la O.R.C. Satu Mare).
9. Diverse (numai dezbateri).
Pentru A.G.E.A.<
1. Aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbție

dintre societatea Mixedil S.A. și societatea
Mixinvest S.A. (CUI RO23226695), prin absorbția
de către societatea Mixinvest S.A. a societății
Mixedil S.A., în conformitate cu prevederile art. 238
alin. 1 lit. a din Legea 31/1990 – Legea societăților,
republicată și cu modiﬁcările ulterioare.
2. Aprobarea mandatării administratorului unic al
ﬁecărei societăţi participante la fuziune, să
întocmească, în condiţiile legii, proiectul de
fuziune, inclusiv să determine data de referință a
situațiilor ﬁnanciare utilizate pentru elaborarea
proiectului de fuziune, să pregătească orice
documente și să dea orice declarații necesare în
legătură cu proiectul de fuziune sau pentru
depunerea acestuia la Oﬁciul Registrului
Comerțului, să depună proiectul de fuziune spre
înregistrare la Oﬁciul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Satu Mare şi spre publicare în
Monitorul Oﬁcial al României, partea a IV-a, să
solicite numirea expertului, în condițiile art. 243
indice 3 din Legea nr. 31/1990, cu modiﬁcările la zi,
să întreprindă orice alte acțiuni necesare în legătură
cu proiectul de fuziune, și să ducă la îndeplinire
prevederile hotărârilor privind fuziunea.
3. Mandatarea administratorului unic al societății
pentru semnarea hotărârii AGEA adoptată şi să
îndeplinească toate formalităţile privind
înregistrarea hotărârii AGEA la ORC Satu Mare și
publicarea acesteia în Monitorul Oﬁcial al
României, partea a IV-a. Administratorul unic va
putea împuternici la rândul său alte persoane
pentru efectuarea acestor formalități.
Unul sau mai mulți acționari reprezentând,
individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul
social al Societății, au dreptul ca în cel mult 15 zile
de la data publicării convocării să ceară în scris
introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a
ﬁecăreia dintre adunări și să prezinte proiectele de
hotărâre aferente punctelor propuse.
Fiecare acționar al Societății are dreptul să
adreseze întrebări în scris referitoare la activitatea
societăţii,până la data desfășurării acestora, urmând
a i se răspunde în cadrul adunării.
La adun[ri pot participa toți acționarii
Societății, personal sau prin reprezentant, în baza
unei procuri speciale, care va ﬁ depusă în original
la sediul Societății cu cel puțin 48 de ore înaintea
datei stabilite pentru prima adunare convocată, sub
sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea
nr. 31/1990.
Documentele și materialele privind ordinea de
zi a adunărilor pot ﬁ consultate la sediul Societății,
de la data publicării convocatorului A.G.O.E.A..
Informații suplimentare se pot obține și la numărul
de telefon 0261.769.744.
Administrator unic,
AG COLINA S.R.L.
reprezentată prin dl ing. Moșneagu Lucian

v]rst[ 12.00 Telejurnal TVR 2
12.40 Teleshopping 13.00 Cultura minorităţilor 13.30 Desc[leca\i `n Carpa\i (r) 14.00
Documentar 360 Geo 15.00
Tele;coala 16.00 Glasul inimii
16.50 Poate nu ;tiai 17.00
Rom]nia... `n bucate 17.30
Prim[verii
17.58
#NuExist[NuSePoate! 18.53
Sport 19.00 Telejurnal TVR 2
19.35 E vremea ta! 19.58
C[s[torie imposibil[ 21.00
Re\eaua de idoli 22.00 Memorialul Durerii 23.00 #NuExist[NuSePoate! 0.00 Cele dou[
fe\e ale crimei (r) 0.50 Simon
Magul (r) 2.50 Rom]nia... `n
bucate 3.15 Telejurnal TVR 2
(r) 3.45 E vremea ta! 4.00
Tele;coala (r)5.00 Natur[ ;i
aventur[(r) 5.30 S[n[tate cu
de toate (r) 5.55 Poate nu ;tiai
6.10 Teleshopping 6.55 Imnul
Rom]niei
KANAL D
7.30 Teleshopping 8.15 Pastila
de r]s 8.45 Teleshopping 9.15
Mer yem 11.00 Puterea
dragostei 12.00 Știrile Kanal D
13.00 În căutarea adevărului
15.00 Teo Show 17.00 Puterea
dragostei 19.00 :tirile Kanal
D 20.00 Hercai 23.00 Tr[iri
al[turi de Andreea Mantea
1.00 :tirile Kanal D (r) 2.00
Puterea dragostei (r) 5.00
Pastila de r]s 5.30 Teleshopping (r) 6.00 Pastila de r]s 6.30
:tirile Kanal D (r)
EUROSPORT
7.30 Ciclism< Circuitul Mon-

dial - Het Nieuwsblad, în Belgia 8.30 Ciclism< Seria Pro Kuurne-Brussels-Kuurne , în
Belgia 9.30 Snooker< Campionatul Jucătorilor 10.55
Snooker< Openul Gibraltarului 15.30 Ciclism< Seria Pro Kuurne-Brussels-Kuurne , în
Belgia 17.00 Ciclism< Circuitul Mondial - Turul Emiratelor Arabe Unite, în
Emiratele Arabe Unite 18.10
Jocurile olimpice< Meserii de
zi 19.10 Jocurile olimpice< Departe de casă 20.15 Judo<
Turneul de Mare Slem, la Tel
Aviv-Yafo, în Israel 20.45 Schi
alpin< Cupa Mondială, la Val
di Fassa, în Italia 21.55 Fotbal<
Premier League 0.00 Sărituri
cu schiurile< Campionatul
Mondial, la Oberstdorf, în
Germania 2.30
Snooker< Openul Gibraltarului 4.00 Schi alpin< Cupa
Mondială, la Val di Fassa, în
Italia 6.00 Sărituri cu schiurile< Campionatul Mondial,
la Oberstdorf, în Germania
M1
6.55 Azi dimineața 9.53 Azi
înainte de masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.50 Jurnalul celor
din V4 14.35 Vârsta 15.35
Ești acasă 16.35 Planeta albastră
17.35
Gospodarul
maghiar 18.33 Suma 18.53
Astă-seară 19.00 Jurnal 20.05
Lumea 20.30 Jurnal 22.30 Jurnal mondial 22.50 Astănoapte 24.00 Jurnal 1.02
Jurnal de închidere

RTL Klub
7.00 Mag. de dimineață 10.05
Teleshop 14.20 Profesorul –
ser. magh. 15.25 Nașa de
botez – ser. magh. 16.55
Promisiunea – ser. turc 18.05
Între prieteni – ser. magh.
19.00 Jurnal RTL 20.55 Nașa
de botez – ser. magh. 22.05
Micul nostru sat – ser. magh.
1.50 CSI< Investigatorii – ser.
am-can.
Duna TV
7.00 Jurnal 9.50 Prinde-mi
mâna – ser. turc 10.40
Mireasa din Istanbul – ser.
turc 11.35 Mag. de familie
13.02 Jurnal 13.55 Lumea e o
masă plină 14.25 Labirintul
sorților – ser. turc. 16.20
Agentul Rex 17.10 Părintele
Brown – ser. engl. 19.45
Mireasa din Istanbul – ser.
turc 22.20 Diagnoza – ser.
pol. 23.10 Informatorul – ser.
engl. 0.10 Prima republică –
ser. ceh
Tv 2
7.15 Moca mag. de
dimineață 10.40 Teleshop
11.45 În capcană – ser. germ.
12.15 Tătici model – ser.
magh. 13.30 Walker, copoiul
din Texas – ser. am. 15.35 O
nouă șansă – ser. mex. 16.40
Fiica mea – ser. turc 17.45 În
capcana răzbunării – ser. turc
20.40 Exatlon Hungary 23.40
Spioni în vecini – ﬁlm am.

CONVOCATOR
Administratorul unic al MIXINVEST S.A.
(denumită în continuare și „Societatea”), cu sediul
în Satu Mare, str. Magnolia, nr. 51, jud. Satu Mare,
înmatriculată la Oﬁciul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul Satu Mare sub nr. J30/200/2008,
având Cod Unic de Înregistrare RO23226695,
în temeiul dispozițiilor art. 117 din Legea nr.
31/1990 privind societățile, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, și a
prevederilor actului constitutiv al Societății,
convoacă Adunarea Generală Ordinară și
Extraordinară a Acționarilor Societății pentru
data de 01.04.2021, ora 13.00 (pentru A.G.O.A.)
și ora 13.30 (pentru A.G.E.A.), la sediul Societății
din Satu Mare, str. Magnolia, nr. 51, jud. Satu
Mare, pentru toți acționarii Societății înregistrați
în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de
24.03.2021, stabilită ca dată de referință.
În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau
legale privind cvorumul de prezență cerut pentru
întrunirea Adunărilor, ședințele vor avea loc în data
de 02.04.2021, la aceleași ore, în același loc și cu
aceeași ordine de zi.
ORDINEA DE ZI
Pentru A.G.O.A.<
1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a
raportului de gestiune al administratorului unic al
Societății pentru exercițiul ﬁnanciar aferent anului
2020
și
pronunțarea
asupra
gestiunii
administratorului unic.
2. Prezentarea raportului de audit privind situațiile
ﬁnanciare ale Societății pentru exercițiul ﬁnanciar
aferent anului 2020.
3. Prezentarea, discutarea și supunerea spre
aprobare a situațiilor ﬁnanciare anuale ale Societății
aferente anului 2020.
4. Prezentarea și supunerea spre aprobare a
repartizării rezultatului aferent anului ﬁnanciar
2020, pe destinații legale.
5. Prezentarea și supunerea spre aprobare a
bugetului de venituri și cheltuieli și a programului
de activitate pentru anul 2021.
6. Prezentarea și supunerea spre aprobare a planului
de investiții al Societății pentru anul 2021.
7. Fixarea și supunerea spre aprobare a remunerației
cuvenite administratorului unic și auditorului
pentru anul 2021.
8. Supunerea spre aprobare a mandatării unei
persoane să semneze în numele acționarilor
hotărârea adoptată și pentru redactarea
documentelor și îndeplinirea tuturor demersurilor
necesare pentru publicarea hotărârii A.G.O.A. în
Monitorul Oﬁcial al României, în vederea
înregistrării acesteia și reprezentării Societății în
relația cu Oﬁciul Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul Satu Mare (depunerea și ridicarea
actelor de la O.R.C. Satu Mare).
9. Diverse (numai dezbateri).
Pentru A.G.E.A.<
1. Aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbție

dintre societatea Mixinvest S.A. și societatea
Mixedil S.A. (CUI 23226717), prin absorbția de
către societatea Mixinvest S.A. a societății Mixedil
S.A., în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1
lit. a din Legea 31/1990 – Legea societăților,
republicată și cu modiﬁcările ulterioare.
2. Aprobarea mandatării administratorului unic
al ﬁecărei societăţi participante la fuziune, să
întocmească, în condiţiile legii, proiectul de
fuziune, inclusiv să determine data de referință a
situațiilor ﬁnanciare utilizate pentru elaborarea
proiectului de fuziune, să pregătească orice
documente și să dea orice declarații necesare în
legătură cu proiectul de fuziune sau pentru
depunerea acestuia la Oﬁciul Registrului
Comerțului, să depună proiectul de fuziune spre
înregistrare la Oﬁciul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Satu Mare şi spre publicare în
Monitorul Oﬁcial al României, partea a IV-a, să
solicite numirea expertului, în condițiile art. 243
indice 3 din Legea nr. 31/1990, cu modiﬁcările la zi,
să întreprindă orice alte acțiuni necesare în legătură
cu proiectul de fuziune, și să ducă la îndeplinire
prevederile hotărârilor privind fuziunea.
3. Mandatarea administratorului unic al societății
pentru semnarea hotărârii AGEA adoptată şi să
îndeplinească toate formalităţile privind
înregistrarea hotărârii AGEA la ORC Satu Mare și
publicarea acesteia în Monitorul Oﬁcial al
României, partea a IV-a. Administratorul unic va
putea împuternici la rândul său alte persoane
pentru efectuarea acestor formalități.
Unul sau mai mulți acționari reprezentând,
individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul
social al Societății, au dreptul ca în cel mult 15 zile
de la data publicării convocării să ceară în scris
introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a
ﬁecăreia dintre adunări și să prezinte proiectele de
hotărâre aferente punctelor propuse.
Fiecare acționar al Societății are dreptul să
adreseze întrebări în scris referitoare la activitatea
societăţii,până la data desfășurării acestora, urmând
a i se răspunde în cadrul adunării.
La adun[ri pot participa toți acționarii
Societății, personal sau prin reprezentant, în baza
unei procuri speciale, care va ﬁ depusă în original
la sediul Societății cu cel puțin 48 de ore înaintea
datei stabilite pentru prima adunare convocată, sub
sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea
nr. 31/1990.
Documentele și materialele privind ordinea de
zi a adunărilor pot ﬁ consultate la sediul Societății,
de la data publicării convocatorului A.G.O.E.A..
Informații suplimentare se pot obține și la numărul
de telefon 0261.769.744.
Administrator unic,
AG COLINA S.R.L.
reprezentată prin dl ing. Moșneagu Lucian
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Program Mica Publicitate
str. Micu Klein nr. 2

zilnic 9.00-18.00
sâmb[t[ ~NCHIS
duminic[ 11.00-17.00

CASEVÂNZ{RI CASE
l V]nd cas[, sat Hrip, com
P[ule;ti. ( 0745.366.713,
0720.690.810
l V]nd cas[ `n Ger[u;a. (
0773.817.905
l Dobra, centru, sat. (
0742.601.002

l Rezervoare IBC 1000 litri.
( 0745.143.143
l V]nd p[linc[. (
0743.978.143
l Toc[tor de struguri
manual ;i electric ;i capace
Logan originale pe 15” (
0741.073.618

CUMP{R FieR VeCHi,
CUPRU, aLUMiniU, aLaM{,
PVC - TeRMOPan,
aCUMULaTORi aUTO.
Transport gratuit-plata
pe loc. 0261-989,
0755-283431, 0753-836274

SPA|II
SPA|IICOMERCIALE
COMERCIALE

APARTAMENTE
VÂNZ{RI AP. 22CAM.
l Carpa\i II, etaj 4, complet
renovat. ( 0735.309.142
APARTAMENTE
VÂNZ{RI AP. 33CAM.
l Central, renovat din
c[r[mid[. ( 0770.369.452
VÂNZ{RI TERENURI
TERENURI
l V]nd teren intravilan
8300 mp + imobil, curent +
ap[, Pot[u. ( 0745.600.790
l V]nd `n zon[ lini;tit[,
strada Petre Ispirescu la
drumul principal, loc de
cas[, 8 ari cu 5000 euro / ar,
utilit[\i la strad[. (
0721.026.462
l V]nd 4,37 ari la Burdea.
( 0261.870.733
l V]nd teren Viile SM, 29
ari, superb. ( 0770.445.190
l Intravilan zona M16. (
0746.110.736
AUTOAUTO
STR{INE
V}NZ{RI
l V]nd VW Passat, an
2001, veriﬁcarea expirat[, `n
Germania,
zona
Licthenfelts, 700 euro>
`nmatriculat `n SM-RO. (
0757.738.617
l V]nd Golf 6, fabricat `n
2009, euro 5, benzin[ 1400
cmc, recent adus. (
0746.546.973
CUmp{R{RI aUTO
STR{InE

l V]nd cl[dire 100
mp+teren 7,5 ari `n zon[
industrial[, `ntre Botiz ;i
SM, pre\ 20.500 euro. (
0730.254.504
VÂNZ{RIAGRICOLE
AGRICOLE
V}NZ{RI
l V]nd porumb ;i gr]u. (
0745.580.610

V}NZ{RI
DIVERSE
VÂNZ{RI
DIVERSE
l V]nd lemne fag, gunoi,
de;euri. ( 0741.427.544

str. magnolia, nr. 40, nr. 53
negre;ti-Oa;, str. Victoriei, nr. 3 d
Tel.< 0744.777.340, 0754.250.539,
0757.522.410

Jocul nr. 3446

7
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l Firm[ execut[m case,
demol[ri, lucr[ri interioare<
gresie, faian\[, rigips,
zugr[veli,
ﬁnisaje,
scos/montat u;i, geamuri.
( 0754.513.544
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 Repar frigidere, ma;ini
sp[lat (domiciliu+garan\ie).
(
0261.766.572,
0361.806.612, 0745.868.542,
0766.544.498

l ~nchiriez camer[. (
0771.190.831
l Chirie 3 camere,
semimbilate,
b-dul
Independen\ei.
(
0771.629.959

l Cump[r ﬁer vechi ;i
neferoase, acumulatoare
auto, transport gratuit, plata
pe loc. ( 0730.444.660
l Cump[r auto pentru
programul
Rabla.
(
0731.638.084

Ra;chetez-pun
parchet
masiv, laminat, ma;in[ cu
aspirator. ( 0742.397.265
l Execut[m lucr[ri< \igl[metalic[, orice tip de
acoperi;,
hidroizola\ii,
repara\ii urgente, jgheaburi,
burlane, pensionari 20%. (
0727.632.327 Sandu
Electrician.
0743.943.326

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.

1

7
3
5
1

4

7

6 2

3
5 6

2

(

(

~nchiriez
apartament
central pe termen lung. (
0749.012.879

5 3

Marf[
iein.
0745.049.715

OFERTE
SERVICIU
OFERTE
SERVICIU

l
Apartament
bld
Transilvania
nr.
1,
apartament Pia\a Some;. (
0787.778.964
l Caut chirie, cas[ sau
apartament `n Satu Mare.
( 0770.464.583
l 4 camere, central, utilat.
( 0775.529.012

Solu\ia la jocul nr. 3445

6

(

PREST{RI
SERVICII
PREST{RI
SERVICII

CHIRII CHIRII

2 1

Marf[
mut[ri.
0753.807.001

(
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TRANSPORT
TRANSPORTTURISM
TURISM

l Transport nisip, balast,
piatr[, p[m]nt, moloz 6-1020 mc. ( 0745.203.220

CUMP{R{RI
CUMP{R{RI

l Cump[r autoturisme
avariate. ( 0757.747.469

SC FEROMETAL SRL

l Termopane, jaluzele, foli
transparent[,
www.termopane(
satumare.ro,
0744.189.118
l Execut[m cur[\enie `n
gr[dini cu drujb[, grebl[,
(
transport[m.
0754.895.771
l Zugr[veli, ﬁnisaje. (
0770.545.907

l Persoan[ ﬁzic[, cump[r
apartament central, 2
camere. ( 0748.343.938

VÂNZ{RIANIMALE
ANIMALE
V}NZ{RI
l V]nd purcei.
0741.427.544
l
V]nd
porci.
0770.336.492

Cump[r[m la cele mai avantajoase
pre\uri de;euri metalice feroase ;i
neferoase, acumulatori, cutii de
cartoane, ambalaje.

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

(

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.
Informa\ii la telefon< 0733.070.145

Mode Prima angajeaz[
confec\ioneri
textile,
decont[m
transportul,
tichete de mas[, valoarea 15
Ron. ( 0740.609.339,
strada Marsilia 26

l Restaurant angajeaz[
osp[tar, barman, buc[tar,
dispecer ;i livrator. (
0740.872.122
l Angaj[m muncitori
caliﬁca\i ;i necaliﬁca\i `n
construc\ii,
salariu
motivant. ( 0753.653.304

l Societate comercial[
angajeaz[< strungari, frezori,
l[c[tu;, maistru (inginer),
construc\ii metalice. (
0745.396.870
l C[ut[m meseria;i `n
construc\ii< glet ;i gresie, `n
Satu Mare. ( 0754.609.906

Sumiriko AVS Rom]nia
angajeaz[ operatori utilaj
vulcanizare,
electrician
`ntre\inere
;i
l[c[tu;
mecanic, 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, e-mail<
cariere@avs.sumiriko.com,
( 0261.706.110

Angajez
muncitor
`n
construc\ii< dulgher, ﬁerar,
ﬁnisaje. ( 0743.333.872

l SC Abo Mix SA
angajeaz[<
electrician,
mecanic `ntre\inere pentru
fabrica de nutre\uri din loc.
Satu Mare. Informa\ii la (
0261.769.306 sau personal
la fabric[.
l Ferma de porci Moin
angajeaz[
muncitori
necaliﬁca\i, electrician ;i
l[c[tu; mecanic. Salariu
atractiv, bonuri de mas[. Se
asigur[ transport ;i dou[
mese pe zi. Informa\ii la (
0755.029.728 sau personal
la ferm[.

Firm[
de
transport
interna\ional angaj[m< persoan[
pentru
contabilitate primar[, responsabil parc auto. (
0752.009.564, 0752.009.566
Fabrica de mobil[ din
Culciu Mare angajeaz[
t]mplari cu experien\[,
operatori CNC, personal
necaliﬁcat.
Asigur[m
transport. ( 0753.267.154,
0744.330.875, 0754.682.235
l SC Comexmar SRL
angajeaz[ conduc[tor auto
profesionist
pentru
distribu\ie. Informa\ii (
0758.429.052
Angaj[m ;ofer distribu\ie
cat. B. ( 0745.849.985
SC Alpin 57 Lux SA
produc[tor na\ional de
`nghe\at[
;i
patiserie
angajeaz[ agen\i de v]nz[ri
cu experien\[. Salariu
motivant. ( 0746.832.483

Depozit de alimente ;i
b[uturi angajeaz[ agent
distribuitor pe jude\ul Satu
Mare. Detalii la (
0770.258.055
l Angaj[m l[c[tu; confec\ii
metalice, localitatea R[te;ti.
( 0747.177.353
l Angajez ajutor patiser,
ajutor cofetar ;i ambalator
marf[. ( 0261.716.020
GP Sofa Interna\ional
angajeaz[ confec\ionere 30
persoane, salariu atractiv.
( 0755.697.129
l
Angaj[m
personal
(
sp[l[torie
auto.
0740.617.356
Angajez
tractorist
cu
experien\[ pe tractoare
str[ine.
Ofer
salariu
motivant. ( 0748.128.020
l C[ut[m un b[rbat serios
;i f[r[ familie pentru munc[
`n ferma de vaci cu lapte.
Informa\ii ( 0750.887.291
Angaj[m muncitori `n
construc\ii pentru munc[ `n
Austria.
(
0043.681.817.46.941
l Angaj[m ;oferi categoria
C. Inf. ( 0744.785.206
l Restaurant Moara cu
Noroc angajeaz[ livrator. (
0756.955.556
l
Lebăda
angajează
responsabil proiectare 3D.
Cerin\e< experiență în
proiectare/design de interior,
cunostiin\e
medii
în
utilizarea calculatorului (MS
Oﬃce) / consultant v]nz[ri
( 0742.731.151

Luni 1 martie 2021

Mica publicitate

Informa\ia zilei 11

HOROSCOP
BERBEC. Depărtările te atrag, ai
vrea să revezi ni;te peisaje dragi suﬂetului tău, dar nu vrei să călătorești în orice companie. Ți-e dor
să pleci într-un loc aﬂat la distanță,
dar persoana cu care ai vrea să
pleci, momentan nu este disponibilă, ca atare, trebuie să mai aștepți
puțin.

= COMEMOR{RI =

TaUR. Apare șansa de a pleca la
drum pe nepusă masă, dar nu trebuie să cauți scuze să nu pleci, pentru că deplasarea în sine va ﬁi cât
se poate de plăcută. Nu ești pregătit
pentru o călătorie, dar nici alt ceva
mai urgent nu ți-ai planiﬁcat, deci
nu mai tot ezita, fă-ți bagajele și
du-te!

Cu ne\[rmuit[ durere `n
suﬂete amintim `mplinirea a 5
ani de c]nd nu mai este l]ng[
noi dragul nostru so\, tat[,
socru ;i bunic

aLEXandRU COROIU
Dumnezeu s[ te odihneasc[
`n pace!
Familia

Rolul Vitaminei C `n buna
func\ionare
a organismului

SOCIET{|I
SOCIET{|I
l SC Ediﬁco Investment
SRL, cu sediul `n municipiul
Satu Mare, strada Aurel
Vlaicu nr. 100, jude\ul Satu
Mare, anun\[ publicul
interesat asupra depunerii
solicit[rii de emitere a
acordului de mediu, pentru
proiectul< Imobil de locuit
P+1+M cu 6 apartamente
`mprejmuire ;i racord la
utilit[\i,
propus
`n
municipiul Satu Mare,
strada Iuliu Coroianu, nr.
50, CF nr. 163005, jude\ul
Satu Mare, titular Ediﬁco
Investment
SRL.
Informa\iile
privind
proiectul propus pot ﬁ
consultate la sediul Agen\iei
pentru Protec\ia Mediului
Satu Mare, strada Mircea cel
B[tr]n nr. 8/B, pe pagina de
internet<
http<//apmsm.anpm.ro ;i la
sediul titularului - Ediﬁco
Investment SRL, municipiul
Satu Mare, strada Aurel
Vlaicu nr. 100, jude\ul Satu
Mare..
Observa\iile
publicului se primesc zilnic
la sediul Agen\iei pentru
Protec\ia Mediului Satu
Mare,
e-amil<
oﬃce@apmsm.anpm.ro
l RNP - Romsilva Direc\ia
Silvic[ Satu Mare, Ocolul
Silvic Borle;ti, `n calitate de
titular anun\[ publicul
interesat asupra declan;[rii
etapei
de
`ncadrare,
conform HG 1076/2004, `n
vederea ob\inerii avizului de
mediu
pentru<
Amenajamentul Ocolului
Silvic Borle;ti, U.P. II SII,
U.P. III Cruci;or, U.P. IV
Poiana Codrului ;i U.P V
Borle;ti. Prima versiune a
planului poate ﬁ consultat[
la sediul titularului din loc.
Borle;ti, strada Principal[,
nr. 194, jud. Satu Mare `n
zilele de luni-joi `ntre orele
08<00-16<30, vineri `ntre
orele 08<00-14<00, ;i la
sediul Agen\iei pentru
Protec\ia Mediului din Satu
Mare, strada Mircea cel
B[tr]n nr. 8/B, luni-joi `ntre
orele 08<00-16<30, vineri
`ntre orele 08<00-14<00, din
data de 08.03.2021. Publicul
interesat poate transmite, `n
scris, comentarii ;i sugestii
p]n[ la data de 22.03.2021,
la sediul Agen\iei pentru
Protec\ia Mediului din Satu
Mare, strada Mircea cel
B[tr]n, nr. 8/B, cod 440012,
fax 0261.733.500, e-mail<
oﬃce@apmsm.anpm.ro

Vitamina C (acidul ascorbic) este un micro-nutrient
esențial vieții. Aceasta este
necesară pentru sinteza colagenului din piele, oase,
dinți, gingii sau cartilagii.

Magazinele de unde se poate
cump[ra ziarul Informa\ia Zilei
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De asemenea, ea stimulează absorbția fierului și, împreună cu vitaminele A și E,
are o acțiune puternic antioxidantă luptând împotriva radicalilor liberi și a stresului oxidativ. În ceea ce privește vitamina E, acidul ascorbic ajută
la refacerea formelor reduse
ale acesteia.
Mai mult, acidul ascorbic
protejează elasticitatea capilarelor sangvine şi ajută la
menținerea presiunii arteriale
la valori normale, îmbunătățind totodată și circulația periferică.
Un alt rol important al
acestei vitamine este acela de
fortifiere a sistemului imunitar
și de biosinteză a hormonilor
de adaptare la stress. Un aport
corespunzător de vitamina C
în organism ajută la diminuarea perioadelor de convalescență echilibrând sistemul
imunitar.
Similar altor vitamine,
aceasta este implicată în metabolismul energetic celular,
conferind organismului un
plus de energie în stările de
surmenaj.
Pe lângă beneficiile deja
menționate, suplimentele naturale ce conțin acest micronutrient mai pot contribui și
la menținerea sănătății ochilor,
pot spori rezistența la diverși
factori alergeni (prin inhibarea
acțiunii histaminelor), detoxifică ficatul, curăță organismul
de metale grele și pot avea o
funcție de reducere a acidului
uric seric.
Din nefericire, această vitamină este eliminată foarte
ușor din organismul uman, iar
acesta nu este capabil să își sintetizeze cantitățile necesare de
vitamina C.
Expunerea la diverși factori de stress cum ar fi fumatul
sau stilul de viață dezechilibrat
precum și tratamentul cu
diferite medicamente (ex< aspirină, anticoncepționale)
măresc viteza de eliminare a
acestui nutrient. În plus, vitamina C se distruge ușor prin
oxidare și tratare termică, fapt
ce duce la scăderea aportului
său din alimentele ce nu sunt
consumate proaspete, în stare
crudă.
Astfel, cel mai adesea în di-

gEmEnI. Te remarci astăzi prin
forța ta de convingere și printr-o
stăpânire de sine de invidiat, pentru că reușești să raționezi limpede
în orice situație. Oricât ar ﬁi de
tensionată atmosfera, oricât de agitate ar ﬁ spiritele, tu știi să aplanezi
chiar și cele mai aprinse conﬂicte.
RaC. Dacă nimerești astăzi într-un
mediu feminin, vei ﬁ bine analizat
pe toate părțile. Unele se uită la aspectul tău ﬁzic, iar altele, mai invidioase, vor analiza cu lux de
amănunte relațiile tale sentimentale, dar și cele prin care ai reușit să
realizezi diverse lucruri în viață.
LEU. Ți se atribuie o poziție de
lider într-un grup, fără însă ca tu să
ﬁ aspirat la o astfel de funcție, dar
toată lumea știe că a fost o avansare
binemeritată. Nimeni nu contestă
noua ta poziție, pentru că toată
lumea știe că ești cel mai competent și cel mai bine pregătit în
domeniu.

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

eta modernă bazată pe alimente super-procesate organismul nostru poate să nu beneficieze de un aport corespunzător de acid ascorbic.
Formula specială a produsului Sirop coacăz negru cu
vitamina C oferă organismului
o sursă ușor asimilabilă de vitamina C, calitate ce este
garantată de prezența acestui
compus într-o formă naturală
unde acidul ascorbic este însoțit de flavonoide din fructele
de coacăz negru.
Extractul din fructe de
coacăz negru, plantă cu un
nivel foarte ridicat de vitamina
C, garantează bio-disponibilitatea mare a acestei vitamine,
acidul ascorbic regăsindu-se
în acest supliment în matricea
sa alimentară naturală.
Comenzi pe site sau la nr.
de tel< 0262372695,
+40 (786) 102 491
Produsele se găsesc în toate
magazinele Doctorul Naturii
și Hypericum.
Consultați lista de pe site
cu adresele și numărul de telefon al magazinului naturist din
orașul dvs.

FECIOaRĂ. Ți se prevestesc noi
reușite în afaceri, atât un plus de
venit material, cât și satisfacție
morală. Demult nu ai mai avut o
colaborare economică atăt de bună
și de armonioasă ca și acum, iar în
astfel de condiții îți face plăcere să
muncești și succesul vine de la sine.
BaLanȚĂ. Ți se arată o zi banală,
fără noutăți, care te cam plictisește,
poate te și deranjează puțin prin
monotonia sa. Privește partea plină
a paharului și gândește-te că este
mai bine să nu se întâmple nimic
nou, decât să ai parte de noutăți
care să ﬁe mai puțin plăcute.
SCORpIOn. Situația ta ﬁnanciară
aparent delicată este de vină pentru
starea emoțională mai sensibilă
prin care treci azi. Altfel zis, ți s-au
cam terminat banii de bucătărie, de
economii nu vrei să te atingi, iar
aste îți cam strică cheful, cu toate
că nu ai niciun motiv de îngrijorare.
SĂgETĂTOR. Ești motivat să te
implici într-o competiție, chiar și
alături de niște rivali destul de puternici. Nu ești nici tu, cu nimic mai
prejos decât ceilalți, dimpotrivă, tu
ești semniﬁcativ mai bine pregătit
decât ei și te remarci ușor, pentru
că vei obține cele mai bune rezultate.
CapRICORn. Te simți mininat în
societate, unde ești admirat și răsfățat, iar când vezi că lumea te alintă cu complimente, simți că ai
motive reale de satisfacție. Într-o
astfel de situație este un lucru ﬁresc
că și orgoliul tău e măgulit, căci și
ție îți place când popularitatea ta se
extinde.
VĂRSĂTOR. Accepți adevărul și
nu pui la suﬂet dacă cineva spune
lucrurilor pe nume, chiar dacă ceea
ce zice nu-ți convine. Fiind și tu o
persoană cărea îi place să spună ce
gândește, ești de părere că și pentru
tine este mai bine să știi dacă ai
greșit ceva, căci așa te poți corecta.
pEȘTI. Ești obosit, dar nu-ți pare
rău pentru cantitatea
enormă de energie și
de timp pe care leai investit într-un
proiect. Știai că nu
va ﬁ deloc ușor, totuși, te-ai angajat
să-l faci, pentru că
rezultatul previzibil
te încântă și abia aștepți
să îl poți ﬁnaliza și să-l vezi pus în
practică.

