PROGRAM TV PENTRU 16.01.2022

PROGRAM TV PENTRU 15.01.2022
ITV
7.00 :tiri 7.30 Agenda publică
cu Mihai Sălceanu (r) 12.00 :tiri
14.00 Info Studio, realizator
Victor Constantinovici (r) 19.00
:tirile S[pt[m]nii 20.00 Via\a
la |ar[ cu Ioan Ani\a;, invitat
Tarcsa Attila 21.00 Edu Studio,
realizator Adriana Zaharia, invitate Ioana Zaharia, Daniela Cava;i
ANTENA 1
9.00 Norm de la Polul Nord
11.00 Inimă de dragon 4 13.00
Observator 13.30 Frumușica
(R) 13.30 Film 15.30 Poiți pe
la noi – Poiți prin țară (R) 19.00
Observator - Sport/ Meteo 20.00
Doamna și Vagabondul 21.30
or 0.00 e Expendables 3<
Eroi de sacriﬁciu (R) 2.00 Observator (R) 3.00 Băieţi de oraş
4.00 Pasager în trenul terorii (R)
6.00 Observator
PRO TV
7.00 :tirile Pro TV 10.00 Adventures of Rufus< The Fantastic
Pet 11.45 Ce spun românii (R)
13.00 Odrasla lui tata 15.00
Povești de adormit copiii 17.00
Drumul unui câine către casă
19.00 :tirile Pro TV 20.00 Cod
roșu la Londra 22.00 Cavalerul
negru 1.00 Viespea verde (R)
3.00 Odrasla lui tata (R) 4.30
Adventures of Rufus< The Fantastic Pet (R) 6.00 Lecţii de viaţă
(R)
PRO CINEMA
8.30 Spionii în vacanță (R) 10.15
La bloc (r) 12.30 Dragoste la
fermă (R) 14.15 Vânătorii de
fantome II 16.30 2 + 2 = Crimă
18.15 La bloc 20.30 Tantalaul si
Gogomanul: C]nd Harry l-a
cunoscut pe Lloyd 22.15 Acoperă-mi inima 0.45 Tantalaul si
Gogomanul< Cand Harry l-a
cunoscut pe Lloyd (R) 2.30 La
Maruţă (R) 4.15 La bloc (R) 6.30

CASEVÂNZ{RI CASE
l V]nd urgent cas[ 8 ari, zon[
bun[. (0751.802.268
l Vil[ P[ule;ti. (0752.583.073
l Cas[ cu etaj Dobra.
(0742.601.002

De vânzare
etajul 1+ garaj într-o casă
particulară cu 2 etaje, str.
Lazăr Gavril de Purc[re\
(aproape de Piața Mare )
Telefon< 0742.925.744
l V]nd casa `n Beltiug.
(0747.608.711
APARTAMENTE
VÂNZ{RI AP.22 CAM.
l Ofer apartament la pre\
convenabil pentru investi\ie.
Rela\ii la ( 0748.775.962
l
V]nd
apartament.
(0747.657.804

Ce spun rom]nii (r)

ping 6.55 Imnul Rom]niei

TVR 1
7.00 Tezaur folcloric (R) 8.00
Strop şi balonaş 8.55 Poesis
9.00 Vorbe;te corect! 9.30
Vreau să ﬁu sănătos 10.30 #secreteleplantelor 11.00 Europa
mea 11.30 Lumea azi 12.00 Ai
luat plasă! 13.00 Exclusiv în
România (R) 13.45 Poesis
14.00 Telejurnal 14.30 Norocul
ghinionistului 16.10 O dată’n
viaţă (R) 18.39 Poesis 18.50
Teleenciclopedia 19.45 Zi de zi
(R) 19.49 Sport 19.55 Meteo
20.00 Telejurnal 20.57 Sănătate,
Romania! (R) 21.10 Un bulgăre
de humă 22.50 Profesioniştii...
cu Eugenia Vodă 23.50 Dosar
România 0.50 Teleenciclopedia
(R) 1.45 Un bulgăre de humă
(R) 3.15 Lumea azi (R) 3.45
Meteo (R) 3.50 Viaţa satului (R)
5.55 Imnul României 6.00
Teleshopping

M1
6.55 Azi dimineața 10.18 Azi
înainte de masă 13.01 Jurnal de
prânz 13.50 Jurnalul celor din
V4 14.35 Suma 15.35 Biserica
vie 16.35 Șansa 17.35 Lumea
18.33 Ești acasă 19.00 Jurnal
21.33 Astă-seară 22.30 Jurnal
mondial 22.51 Astă noapte 1.02
Jurnal de închidere

TVR 2
7.00 Teleshopping
7.30
Rom]nia... `n bucate 8.00 Genera\ia Fit 8.30 Euromaxx 9.00
MotorVlog 9.30 F[r[ prejudec[\i
9.55 Ziua Culturii Naţionale
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D'ale lu' Mitică (R) 12.00
Descălecaţi în Carpaţi 12.30 Cap
compas 12.55 Ziua Culturii
Naţionale 13.00 Iarna amintirilor 14.00 Campionatul European de patinaj artistic 2022
17.15 Ziua Culturii Naţionale
17.20 Filler (R) 17.30 Distracţiile lui Cazacu 18.00 Ora de sport
18.55 E vremea ta! 19.10 Misterele Aurorei Teagarden< Trei
dormitoare şi un cadavru Partea I 20.00 Campionatul European de patinaj artistic 2022
22.50 Legături de sânge 0.40
Drag de Romania mea! (R) 2.25
Legături de sânge (R) 4.05 Campionatul European de patinaj
artistic 2022 (R) 6.25 Teleshop-

l Apartament
(0744.955.104

2

camere.

APARTAMENTE
VÂNZ{RI AP.3 3 CAM.
l
Clo;ca.
Decomandat
(0752.530.175
l V]nd apartament Satu Mare.
(0722.237.904
l V]nd apartament 3 camere,
Carpa\i
II,
etaj
4/4.
(0732.129.017
l V]nd apartament 3 camere,
Micro
15,
etaj
II.
(0751.847.490
APARTAMENTE
VÂNZ{RI AP.4 4 CAM.
l 4 camere Calea Traian, 54.000
euro neg. (0723.095.862
l
Careiului,
lux
(0752.530.175
GARSONIERE
VÂNZ{RI
GARSONIERE
l
V]nd
(0746.869.400

garsonier[

RTL CLUB
7.40 Clubul de puști 9.55
Teleshop 10.55 Detectivi particulari – ser. can. 12.50 Specialistul – ser. ucr. 14.15 Val pe val –
ﬁlm it. 16.40 Mare nebunie în
vest – ﬁlm am. 19.00 Jurnal
RTL 21.00 Profesorul – ser.
magh. 22.05 Căpitan America –
ﬁlm am. 0.45 24 de ore de viață
– ﬁlm am-sudafr. 2.50 Dorință
mortală – ﬁlm am.
DUNA
7.00 Jurnal 7.50 Cronica
maghiară 9.30 Prietenii lui Noe
10.30 Comorile patrimoniului
mondial 11.30 Linda – ser.
magh. 13.02 Jurnal 14.25
Moarte în Paradis – ser. engl.
16.20 Lancea cu capul unui turc
- ﬁlm magh. 20.40 În pom –
ﬁlm fr. 22.15 Gainsbourg, o
viață eroică – ﬁlm am-fr. 1.40
Diagnoza – ser. pol.
TV2
7.00 Smurﬁi – ser. am. 8.20
Basme populare maghiare 10.10
Povești despre regele Matei
13.20 În capcană – ser. germ.
14.35 Scrisori către Julieta –
ﬁlm am. 16.50 Columbo – ser.
am. 21.00 Mi se spune Trinity –
ﬁlm it. 23.50 Stuber, detectiv de
nevoie – ﬁlm am. 1.35 22 Jump
Street – ﬁlm am.
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ANTENA 1
9.00 Neatza de weekend 13.00
Observator 13.30 Thor (R)
16.00 Râzi cu ROaST De Sărbătoare (R) 19.00 Observator
- Sport/ Meteo 20.00 Poftiți pe
la noi – Poftiți prin țară 22.30
Labirintul< Încercările focului
1.00 Inimă de dragon 4 (R)
2.45 Mia și leul alb (R) 4.30
Doamna și Vagabondul (R)
6.00 Observator
PRO TV
7.00 :tirile Pro Tv 10.00
Povești de adormit copiii (R) Ştirile PRO TV 12.15 Drumul
unui câine către casă (R) 14.15
Omul-Păianjen 2 16.45 Ocolul
Pământului în 80 de zile 19.00
:tirile ProTv 20.00 Survivor
România 23.00 Pus pe jar 2.15
Omul-Păianjen 2 (R) 4.30 Superspeed (R) 5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 Ştirile Pro Tv
PRO CINEMA
8.30 Vânătorii de fantome (R)
10.45 La bloc 13.00 2 + 2 =
Crimă (R) 14.45 Am făcut un
dinozaur 16.30 Mama și tata
din nou la școală 18.15 La bloc
20.30 Aurul negru 23.15 Vecini de groaza 1.15 Aurul negru
(R) 3.45 La M[ru\[ (r) 5.30 La

l V]nd loc de veci `n cimitirul
cap
pod
Decebal.
(0745.160.762
l
Ofer
spa\iu
pentru
depozitarea crengilor. Contracost. (0741.073.618

VÂNZ{RI
TERENURI
V}NZ{RI
TERENURI

VÂNZ{RI
MOBIL{
V}NZ{RI
MOBIL{

l V]nd teren la P[durea
Noroieni
loc
de
cas[.
(0745.548.811
l V]nd teren intravilan
M[rtine;ti (0745.250.539

l V]nd mobil[ de buc[t[rie, 2
dormitoare. (0745.761.184

cump{r{ri auto
str{ine
l Cump[r autoturisme avariate.
(0757.747.469

VÂNZ{RI
DIVERSE
V}NZ{RI
DIVERSE
l Rezervoare 1000 litri (IBC)
(0745.143.143
l
Careiului,
c[r[mid[
(0752.530.175

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. 3589

3 9 1
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ITV
7.00 :tirile s[pt[m]nii 8.00
Via\a la |ar[ cu Ioan Ani\a;,
invitat Tarcsa Attila (r) 9.00
Taina Credin\ei cu Mihaela
Ghi\[ (r) 13.00 InfoStudio realizator Mihai S[lceanu, invita\i Liviu Marta, Peter Szocs
14.00 Zone Folclorice, realizator Bianca Cionca 15.00 Edu
Studio, realizator Adriana Zaharia, invitate Ioana Zaharia,
Daniela Cava;i 19.00 :tirile
S[pt[m]nii 20.00 InfoStudio
realizator Mihai S[lceanu, invita\i Liviu Marta, Peter Szocs
(r)

l V]nd/schimb garsonier[.
Strada Ostrovului 11 l]ng[ Dig
Etaj I. (0753.693.335
l V]nd garsonier[ str. Ion
Ghica.
15.000
Euro
(0744.982.636

S u d o k u - un joc pentru inteligen\i
1
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VÂNZ{RI
AGRICOLE
V}NZ{RI
AGRICOLE
l V]nd sau schimb cu vaci de
lapte sau juninci< - o combin[
Class Dominator 98, - combina
Jhon Deere E 970> - ifron> sem[n[toare de porumb ;i gr]u>
pres[
de
balotat
dreptunghiular[ ;i rotund[.
(0741.330.618
l V]nd plug reversibil.
(0746.425.509
V}NZ{RI
ANIMALE
VÂNZ{RI
ANIMALE
l V]nd g[ini ou[toare bune ;i
pentru t[iat. (0746.083.675
l
V]nd
;oldani.
(0744.918.051
l V]nd purcei 12 s[pt[m]ni ;i
porc gras. (0758.500.933
l V]nd porci 110-130 kg.
(0753.637.499
l V]nd purcei ;i porc.
(0755.216.475
l V]nd porci. (0747.632.816
l V]nd porc 180 kg, porumb,
(0743.090.444>
\uic[.
0743.157.212
l V]nd purcei 10 s[pt[m]ni.
(0742.066.735
CHIRII

CHIRII

l Ap. 2 camere M17.
(0740.177.986
l ~nchiriez apartament 2
camere complet mobilat pe
strada Ganea. (0771.630.058

bloc (r) 6.15 La M[ru\[
TVR 1
7.00 Univerul credin\ei 9.00
M.A.I aproape de tine 9.30 Pro
patria 10.00 ~n gr[dina Danei
10.35 Via\a satului 11.50 Minutul de agricultur[ 12.00 Viața
satului 13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal 14.30 Politic[
;i delicate\uri 15.30 Handbal
feminin, Liga Florilor MOL<
Gloria Bistrita - Rapid 17.00
Exclusiv `n Rom]nia 17.50
Momentart 18.00 Dosar
România 19.00 Rom]nia veritabilă 19.35 Zi de zi 19.39
Sport/Meteo 20.00 Telejurnal
20.57 Sport 21.10 Festivalul
Ioan Macrea 23.00 Garantat
100% 0.00 Replay 1.00
Moştenirea clandestină (R)
2.00 Norocul ghinionistului
(R) 3.30 Sport (R) 3.50 Meteo
(R) 3.55 Universul credin\ei
5.35 ~n gr[dina Danei 6.00 Imnul Rom]niei 6.05 Ai luat plas[
(r)
TVR 2
7.00 Teleshopping 7.30
Rom]nia... `n bucate 8.00
Repere sacre 9.00 Ferma 10.00
Pescar hoinar 10.30 Natur[ ;i
aventur[ 11.00 Handbal feminin, Liga Florilor< HC Brăila SCM Craiova 12.30 S[n[tate
cu de toate 13.10 Cu mâinile
curate 15.00 Campionatul European de patinaj artistic 2022
18.00 Ora de ştiri 18.55 E vremea ta! 19.10 Misterele Aurorei Teagarden< Trei dormitoare şi un cadavru - Partea a
II-a 20.10 Ultimul cartuș
22.10 Sunshine< Afacere de
familie 0.10 Campionatul European de patinaj artistic 2022
(R) 2.50 Ora de ;tiri 3.35 Cu
mâinile curate (R) 5.10 Ferma
6.10 Teleshopping 6.55 Imnul
Rom]niei

M1
6.55 Azi dimineața 10.18 Azi
înainte de masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.50 Jurnalul celor
din V4 13.55 Azi după masa
14.35 Expres carpatin 15.35
Familia ‘21 16.35 Lumea 17.35
Vârsta 18.55 Astă seară 20.05
Ești acasă 20.30 Jurnal 22.30
Jurnal mondial 22.51 Azi
noapte 1.02 Jurnal de
închidere
RTL CLUB
7.30 Clubul de puști 11.35 Dădaca – ser. am. 12.20 Secolul
XXI - legendele trăiesc cu noi
13.30 Căpitan America – film
am. 16.10 Regele Arthur –
film am-engl. 19.00 Jurnal
RTL 21.15 Pirații din Caraibe
3 – La capătul lumii – film am.
1.45 Ziua Patrioților – film
am.
DUNA
7.00 Jurnal 8.55 Emisiuni și
transmisiuni religioase 13.01
Jurnal 13.50 Muzică de prânz
15.15 Cazul tânărului Noszty
cu Toth Mari – film magh.
18.25 Cartea de bucate a lui
Borbás Marcsi 20.45 Butch
Cassidy și Sundance Kid film engl. 22.40 L. A. Confidențial – film engl. 0.55 Vremea spovedaniei – film
fr-belg-camb.
TV2
7.00 Smurfii – ser. am. 7.55
Basme populare maghiare
8.45 Povești despre regele
Matei 11.10 SuperCar – pt.
șoferi 14.15 Noroc în dragoste
– film am. 16.15 Jurassic Park
2 – film am. 19.55 Cum să-ți
dresezi dragonul 3– film am.
22.00 Marele Zid – film amchin. 0.25 Criminal – film amengl.

TRANSPORT TURISM

Daniseb curse regulate satu Mare - Carei, 0744/580126.
CUMP{R{RI
CUMP{R{RI
l
Cump[r
pene.
(0753.500.698
l
Cump[r
pene.
(0757.285.990
l Cump[r apartament ;i
garsonier[. (0752.530.175
l Cump[r autoturisme pentru
programul
Rabla.
(0748.055.158
l Cump[r auto programul
Rabla, transport, radiere gratuit.
(0731.038.084
l Cump[r autoturisme avariate
(0757.747.469
l Cump[r apartament 2
camere. (0770.620.013

(gresie,
faian\[,
mont[m/scoatem
u;i,
geamuri)execut[m case (A-Z),
izola\ii,
ﬁnis[ri,
tencuieli
garduri. (0757.192.396

0786 515 291

CITA|II CITA|II
l Se citeaz[ personal la
interogatoriu p]r]ta SZEKEI
MIHAELA LAVINIA, CNP
2880319303916 cu ultima
re;edin\[ cunoscut[ `n Satu
Mare, str. Tudor Vladimirescu,
nr. 9, Ap. 2, jud. Satu Mare la
Judec[toria Satu Mare, sala 7,
ora 13<00, la data de 25.01.2022
`n dosar nr. 3752/296 din 2021,
av]nd ca obiect stabilirea
domiciliului minorului.
PREST{RI
SERVICII
PREST{RI
SERVICII
l

Renov[m

apartamente

l Renov[m apartamente,
zugr[vim/izol[m sc[ri de bloc.
(0754.609.906
l Repara\ii tractoare ;i utilaje
agricole (0747.542.540
l Execut[m orice tip de
acoperi;uri/repara\ii urgente,
\igl[
metalic[-ceramic[,
repara\ii dulgherie/acoperi;uri,
hidroizola\ii carton, jgheaburi,
burlane, repara\ii urgente,
pensionari 25% reducere.
(0751.753.936, 0733.309.472
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= CONDOLEAN|E =

= COMEMOR{RI =
~n urm[ cu doi ani ne-a
p[r[sit draga noastr[ so\ie,
mam[ ;i bunic[.

ciornei victoria
a fost fiin\a minunat[ din
via\a noastr[, ne-a oferit
c[ldura sufletului ei bun, ne-a
cople;it cu dragoste ;i grij[, va
r[m]ne `n inima noastr[
pentru totdeauna.
~\i mul\umim c[ acum ne
veghezi de acolo de sus. C]t ai
tr[it te-am iubit, c]t vom tr[i
te vom pl]nge. Dumnezeu s[\i dea odihn[ ve;nic[!
So\ul Viorel, fiicele Florentina
;i Claudia, nepoatele Sofia
;i Ilinca
DECESE
= DECESE

=

Cu durere `n suﬂet anun\[m
trecerea la cele ve;nice a celui
ce a fost CRISTEA IOAN.
Priveghiul va avea loc `n
15.01.2022, orele 18<00, la
capela din Valea Vinului.
Slujba de `nmorm]ntare va
avea loc `n 16.01.2022, orele
13<00. Dormi `n pace!
So\ia Florica ;i ﬁica Lumini\a
__________
Ne lu[m r[mas bun de la
tat[l, bunicul ;i socrul nostru
CRISTEA IOAN. Dormi `n
pace, suﬂet drag!
Fiica Florica cu Ioan ;i nepo\ii
Oana cu Radu, Cristi cu
Patricia

l
Electrician/repara\ii.
(0745.232.981
l Execut lucr[ri< acoperi;uri,
orice tip de tabl[, mansard[ri,
mici repara\ii, hidroizola\ii, \igl[
ceramic[, interioare, exterioare,
30% reducere. (0746.837.737
l Repar frigidere/ma;ini sp[lat.
(0261.766.572, 0361.806.612,
0745.868.542, 0766.544.498
l Repar TV. (0745.464.289.

Sincere condolean\e
fam. dr. Solomon la
trecerea `n neﬁin\[ a
mamei, respectiv soacrei
dragi. Dumnezeu s[ o
odihneasc[ `n pace
Familia Ani\a; Virgil
Suferin\a ta a fost prea mare
;i grea, ai cedat ;i ai ales s[
pleci pe alt drum, acolo unde
nu exist[ durere, doar lini;te
etern[. Amintirea ta va
r[m]ne
ve;nic
vie.
Dumnezeu s[ te odihneasc[

`n pace GNANDT VICTOR.
Priveghiul va avea loc `n data
de 15.01.2022, ora 18<00 ;i
`nmorm]ntarea `n data de
16.01.2022, ora 13<00, la

Firma Mode Prima angajeaz[
confec\ionere.
Decont[m
transportul. Oferim tichete de
mas[ 20 Ron. Marsilia 26,
(0740.609.339

Sincere condolean\e familiei
dr. Consuela ;i Tudor
Solomon la trecerea `n
neﬁin\[ a mamei, soacrei ;i
mult
iubite.
bunicii
Odihneasc[-se `n pace!
Fam dr. Monica Aciu
__________
Cu ocazia trecerii `n
eternitate a mamei dragi
ELENA prezent[m cele mai
sincere condolean\e familiei
Consuela ;i Tudor Solomon.
~l rug[m pe bunul Dumnezeu

l Societate comercial[ angaj[m
inginer construc\ii civile pentru
postul
de
;ef
;antier.
(0361.884.814, orele 7<3016<00
l Angaj[m buc[tar cu
experien\[.(0741.501.659
l Fabric[ de mobil[, situat[ `n
Satu Mare, angajeaz[ urgent 4
t]mplari caliﬁca\i. Salariul net
este 3000 lei. (0744.511.161

Restaurant angajeaz[ femeie la
vase. (0745.893.114

OFERTE
SERVICIU
OFERTE
SERVICIU

=

Hotel `n Satu-Mare angajeaz[
recep\ioner[. Singura cerin\[
este st[p]nirea limbii engleze la
nivel mediu. (0740.158.757

Angaj[m manipulatori mobil[,
salariu atractiv. (0748.028.663

iein.

CONDOLEAN|E
= CONDOLEAN|E

Friend’s
Caﬀé
angajeaz[
barman/[ pentru cei din zona
rural[.
Oferim
cazare.
(0742.065.619

l AM DC ACCOUNTING,
ﬁrm[ de contabilitate angajeaz[
contabil ;i jurist. CV-ul se
depunde la< oﬃce@amdc.ro. Tel.
(0751.230.310
l Restaurant angajeaz[ buc[tar,
ajutor
buc[tar,
osp[tar.
(0740.872.122
l Caut muncitori pentru
Fran\a, caliﬁca\i sau necaliﬁca\i
`n domeniul montajului de
geamuri termopan. Angajarea se
face `n Fran\a. (0756.095.060
l
Societate
comercial[
angajeaz[ sudor repara\ii cupe
excavatoare,
bine
pl[tit.
(0744.189.909
l Hanul lui Gic[ angajeaz[
ajutor buc[tar. (0744.813.632
l
Angajez
barman[.
(0770.253.223
l Angaj[m strungar, l[c[tu;,
operator pe ma;in[ de g[urit ;i
debitat, sudor. Informa\ii< strada
Depozitelor 33. (0745.643.278

l
Marf[-mut[ri,
(0745.049.715

capela de pe str. Ama\ului.
Familia `ndurerat[

l SC Confec\ii textile angajeaz[
c[lc[tori ﬁnal, interfazic ;i
(0261.761.910>
ma;ini;ti.
0744.628.911

l Angaj[m confec\ioneri cu
experien\[. (0742.185.365
l Angajez `ngrijitor la vaci. Ofer
salariu
atractiv+cazare.
(0752.198.896, 0741.330.618
l Angajez tractorist cu
experien\[,
ofer
salariu
atractiv+cazare.
(0752.198.896, 0741.330.618
l
Societate
comercial[
angajeaz[< L[c[tu;, maistru
atelier, l[c[tu;erie, sudor ;i
zidar. (0722.394.052
l Angaj[m c[lc[tor ﬁnal,
confec\ioneri cu experien\[.
Salar atractiv, tichete de mas[,
premi, cadouri. (0721.897.305
l Ferm[ din Botiz angajeaz[
muncitori. Program `n ﬁecare a
treia zi. (0773.817.455
l Caut cioban. (0751.912.152
l Restaurant angajeaz[ buc[tar
([), ajutor buc[tar, osp[tar,
v]nz[toare
fornetti.
(0723.164.147
l Angaj[m v]nz[toare ;i casier[
pentru magazin alimentar.
(0744.513.541
l Angaj[m preg[titor marf[
pentru depozit. (0744.513.541
l City Comfort angajeaz[
muncitori necaliﬁca\i ;i tapi\eri.
Salariu net 1924 lei + transport
(0785.099.929>
decontat.
0731.010.988
l Angaj[m confec\ioneri cu
experien\[. (0742.185.365
l Angaj[m barman-osp[tar,
`ngrijitor
baz[
sportiv[.
(0740.149.172

TRANSPORT
TURISM
TRANSPORT
TURISM

Suntem al[turi de tine
drag[
Georgiana,
`\i
`mp[rt[;im triste\ea `n aceste
clipe grele prin care treci
acum la desp[r\irea de draga
ta bunic[.
dumnezeu s[ o odihneasc[
`n pace!
Familia Ani\a; Virgil

LEBĂDĂ SRL angajează agent
vânzări, lucrător comercial cu
experiență și manipulant marfa.
Salariu motivant + tichete de
masa + bonus performan\[! Detalii la tel. 0742 731 151
SOCIET{|I
SOCIET{|I
l Canta Raul Ioan, anunță
publicul
interesat
asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul< “Extindere conducta
și racord gaze naturale de
presiune redus[ în mun. Carei,
str. Gr[dina Viilor nr. 285A”.
Informațiile privind proiectul
propus pot ﬁ consultate la sediul
Agenției pentru Protecția
Mediului Satu Mare, str. Mircea
cel Bătrân nr. 8/B în zilele de
luni-joi intre orele 8-16, vineri
intre orele 8-14, pe pagina de
internet< http<//apmsm.anpm.ro
sau la sediul titularului din mun.
Carei, str. Corneliu Coposu nr.
8. Observațiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agentei
pentru Protecția Mediului Satu
Mare pe adresa de internet<
oﬃce@apmsm.anpm.ro.
l Fechete Mircea, anunță
publicul
interesat
asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul< “Extindere conducta

s[ o p[streze de-a dreapta lui
;i s[-i dea lini;te ;i odihn[
ve;nic[!
Familiile Corina ;i C[lin
Corneanu ;i Gheorghe :anta
__________
Sincere condolean\e familiei
`ndoliate doctor Solomon la
trecerea `n neﬁin\[ a mamei
dragi, ABRUDAN ELENA
ANA. Dumnezeu s[ o
odihneasc[ `n pace!
Laura ;i Vasile Surd
__________
~mp[rt[;im durerea familiei
dr. Consuela ;i Tudor
Solomon la trecerea `n
neﬁin\[ a mamei, soacrei ;i

și racord gaze naturale de
presiune redusa în municipiul
Carei, str. Grigore Ureche nr.
20”.
Informațiile
privind
proiectul propus pot ﬁ consulate
la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Satu Mare,
str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în
zilele de luni-joi, `ntre orele 816, vineri `ntre orele 8-14, pe
pagina
de
internet<
http<//apmsm.anpm.ro și la
sediul titularului din mun.
Carei, str. Grigore Ureche nr. 20.
Observațiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Satu
Mare pe adresa de internet<
oﬃce@apmsm.anpm.ro.
l Hegedus Lenu\a Maria
anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul< “Extindere conducta
și racord gaze naturale de
presiune redus[“, propus a ﬁ
amplasat în mun. Carei, str.
Bălților nr. 4.
Informațiile privind proiectul
propus pot ﬁ consultate la sediul
Agenției pentru Protecția
Mediului Satu Mare, str. Mircea
cel Bătrân nr. 8/B în zilele de
luni-joi intre orele 8-16, vineri
intre orele 8-14, pe pagina de
internet< http<//apmsm.anpm.ro
și la sediul titularului din mun.
Carei, str. Bălților nr. 4.
Observațiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Satu
Mare pe adresa de internet<
oﬃce@apmsm.anpm.ro.
l Lupșa Vasile Viorel anun\[
publicul
interesat
asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul< “Extindere conducta
și racord gaze naturale de
presiune redus[“, propus a ﬁ
amplasat în mun. Carei, str.
Gradina Viilor nr. 674.
Informațiile privind proiectul
propus pot ﬁ consultate la sediul

Informa\ia zilei 11
bunicii
mult
iubite.
Odihneasc[-se `n pace!
Sabina, Violeta ;i Sergiu Ioan

= COMEMOR{RI
COMEMORARE

=

noble\ea
Dragostea,
suﬂeteasc[, g]ndurile bune ;i
prezen\a permanent[ `n
suﬂetul nostru a celei mai
scumpe mame, BUZG{U
VIORICA, ne-a c[l[uzit `n
ﬁecare clip[ a ﬁec[rei zi din
acest 1 an de c]nd ea ;i-a
continuat existen\a `ntr-un
loc tainic. Dorim ca
rug[ciunile noastre s[-\i
odihneasc[
suﬂetul
;i
lum]n[rile s[ ard[ mereu ;i
s[ te \in[ `n lumin[. Te iubim
;i ne este tare dor de tine.
Fii Claudiu ;i Ghi\[, sora
Silvia, Florica cu familiile
__________
Azi, 15.01.2022, `n loc s[-\i
spunem la mul\i ani mergem
la morm]ntul t[u `\i ducem o
ﬂoare ;i-\i aprindem o
lum]nare dragul nostru so\,
tat[, socru, bunic ;i cumnat,
KUDELKA IáNOS. Dormi
`n pace!
Familia `ndoliat[
__________
~n anul care s-a scurs de la
plecarea ta, am tr[it clipe de
evocare
dureroase,
de
incertitudine, de z]mbete
vinovate, dar mai ales de dor.
Au fost clipe de eternitate ce
ne vor `nso\i mereu, ne-a
r[mas doar amintirea ta ;i
`ncercarea de a reg[si
echilibrul ;i puterea de a visa.
Odihne;te-te `n pace, dragul
nostru drag.
Manuela, Alexandra, Valeria ;i
Viorel Dan

Agenției pentru Protecția
Mediului Satu Mare, str. Mircea
cel Bătrân nr. 8/B în zilele de
luni-joi intre orele 8-16, vineri
intre orele 8-14, pe pagina de
internet< http<//apmsm.anpm.ro
și la sediul titularului din mun.
Carei, str. Gradina Viilor nr. 674.
Observa\iile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Satu
Mare pe adresa de internet<
oﬃce@apmsm.anpm.ro.
l Csobi Judit Timea, cu sediul
în comuna Căpleni, anunţă
publicul
interesat
asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu, pentru
proiectul< ”Extindere conductă
și racord de gaze naturale de
presiune redusă” propus în
comuna Căpleni nr. 354.
Informaţiile privind proiectul
propus pot ﬁ consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Satu Mare, str. Mircea
cel Bătrân nr. 8/B, pe pagina de
internet<
http<//apmsm.anpm.ro., și la
sediul titularului din comuna
Căpleni nr. 354. Observaţiile
publicului se primesc zilnic la
sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Satu Mare, e-mail<
oﬃce@apmsm.anpm.ro.
l Juhasz Eva, cu sediul în
comuna
Căpleni,
anunţă
publicul
interesat
asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu, pentru
proiectul< ”Extindere conductă
și racord de gaze naturale de
presiune redusă” propus în
comuna Căpleni nr. 707.
Informaţiile privind proiectul
propus pot ﬁ consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Satu Mare, str. Mircea
cel Bătrân nr. 8/B, pe pagina de
internet<
http<//apmsm.anpm.ro., și la
sediul titularului din comuna
Căpleni nr. 707. Observaţiile
publicului se primesc zilnic la
sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Satu Mare, e-mail<
oﬃce@apmsm.anpm.ro.

HOROSCOP
BerBec. Ceea ce nu ai reușit să
faci toată săptămâna, azi le poți
aduce pe toate la zi. Ai muncit
mult și ai fost foarte obosit, deci ai
lăsat o mulțime de treburi în
așteptare, acum însă le vei putea
ﬁnaliza pe toate și îți mai rămâne
timp și pentru un pic de delectare.
taur. Dedică-ți ziua aceasta frumoasă unor lucruri care crezi tu
că vor putea aduce puțină fericire
suﬂetului tău. Că te duci la o plimbare în natură, citești o carte sau
te uiți la un ﬁlm, inima ta se va
încărca din nou de emoții pozitive, de care ți-a fost tare dor.
gemeni. Trebuie să iei o decizie
importantă pentru viitorul tău. Indiferent că va trebui să aduci o
hotărâre în plan profesional, sentimental, sau ﬁnanciar, ﬁindcă tu
ești o persoană extrem de cumpătată, cu siguranță vei ﬁ capabil să
faci cea mai bună alegere.
rac. Părerile sunt împărțite în
anturajul tău, dar având în vedere
că tu te aﬂi tocmai la mijloc, va
trebui să-ți declari poziția față de
ei. Unul aﬁrmă ceva, altul are
părere opusă, iar tu vei ﬁ nevoit să
împaci cele două tabere, sau să te
poziționezi de partea uneia.
leu. Ești intens preocupat de viitorul tău de la serviciu, tocmai de
aceea, cauți mereu noi căi de aﬁrmare. Trebuie să ﬁi mereu în pas
cu noutățile ce apar în domeniu și
să faci tot ce-ți stă în putință pentru a putea evolua cât mai mult în
pregătirea ta profesională.
FecioarĂ. Detașează-te puțin
de grijile cotidiene sau de munca
de la job și dă-ți un week-end
liber, când te poți deconecta. Monotonia instalată, într-adevăr,este
comodă și fără griji, dar începe să
devină plictisitoare, poate chiar
deprimantă la un momnet dat.
BalanȚĂ. Cu toate că ți-ar
plăcea mai mult să ieși puțin în
natură, la plimbare, undeva în aer
libe, sau la o șuetă cu prietenii,
caută să nu te abați de la programul pe care ți l-ai propus! Ți-ai
făcut un plan, dar îți vei atinge
țelul doar dacă îl vei respecta cu
strictețe.
scorpion. Ești implicat într-o
competiție și trebuie să dovedești
că tu ești cel mai bun. Concurența
e mare, rivalii sunt la fel de bine
pregătiți ca tine, totuși, tu ai ceva
în plus față de ei, deci descoperăți acel avantaj, proﬁtă de el cum
poți și realizează-ți planul!
sĂgetĂtor. Te-ai certat cândva
cu un prieten și de un timp te-ai
tot gândit, ce a stat la baza
neînțelegerilor dintre voi. Acum
descoperi ce s-a întâmplat atunci
și nici nu-i mai porți pică, deci tu
vei ﬁ deschis la inițiativa sa de a
redresa relația și de a vă împăca.
capricorn. Vrei să atingi un
anumit nivel profesional, iar pentru asta tragi tare
chiar și la sfârșit
de săptămână.
Nu faci pauză
nici acum, îți
pui mâna pe
carte și mai răsfoiești niște manualele de specialitate
să aﬂi lucruri noi de care ai tu
nevoie pentru progres.
vĂrsĂtor. Îți parvin niște vești
interesante de la cei dragi și îți face
plăcere să discuți cu toată lumea
despre cele aﬂate. Toți cei din jur
se dovedesc a ﬁ interesați de ceea
ce se dezbate, iar în astfel de
condiții timpul va trece foarte plăcut, dar și foarte repede.
peȘti. Ai ajuns cu bine la ﬁnalul
unui proiect de amploare, deci a
venit și vremea să sărbătorești. Îți
aduni familia sau câțiva prieteni
pentru a le povesti de reușita ta, ﬁindcă că ei sunt alături de tine și
fără îndoială, se bucură sincer de
rezultatul pe care l-ai obținut.

