PROGRAM TV PENTRU 15.05.2022

PROGRAM TV PENTRU 14.05.2022
ITV
7.00 :tiri 7.30 Agenda Public[,
realizator Mihai S[lceanu (r)
9.00 Info Studio, realizator
Victor Constantinovici (r)
10.00 Zone Folclorice 12.00
:tiri 16.00 Mini Cafeneaua
Critică de Pandemie cu Bogdan
Ioan Leer 18.00 Cult ur[ cu
Mihaela Ghi\[ 19.00 :tirile
S[pt[m]nii 20.00 Via\a la |ar[
cu Ioan Ani\a;, invitat Iasmina
Blidar, Daniel Frei 21.00 EduStudio, realizator Mirela Filimon, invitat Monica Varga instructor certiﬁcat de dans
22.00 Concert extraordinar
Mircea Rusu la Poesis
ANTENA 1
9.00 Adela (R) 12.00 Medicool
13.00 Obser vator 13.30
Mireasa 15.30 Rom]nia are
roast (R) 19.00 Observator Sport/ Meteo 20.00 Te cunosc
de undeva 0.00 Insula Iubirii
3.00 Observator (R) 4.00 Escape Plan< Testul suprem (R)
PRO TV
7.00 :tirile Pro TV 10.00 I Like
IT 10.30 Superspeed 11.00
O fetiţă americană< Povestea
lui Lea - • Ştirile ProTV 13.00
Corky – Nătărăul clanului
14.45 Românii au talent (R)
19.00 :tirile Pro TV 20.00
Curierul 3 22.00 Motivat să
ucidă 0.15 Search and Destroy
(R) 2.00 Las fierbinți (R) 3.45
I Like IT (R) 4.15 O fetiţă
americană: Povestea lui Lea
(R) 6.00 Lecţii de viaţă (R)
PRO CINEMA
8.00 Bobby Jones< O sclipire
de geniu (R) 10.30 La bloc
(r) 12.45 O mireasă momeală
(R)
14.30 Liceenii 16.30
Tipul perfect 18.15 La bloc
20.30 Tolkien< Dincolo de
poveste 22.45 Cum să fii sin-

gur și fericit 1.00 Tolkien:
Dincolo de poveste (R) 3.15
Apropo Tv 4.15 La bloc (R)
6.00 Ce spun românii (R)
TVR 1
7.00 Cu capu-n zori 10.00
Strop şi balonaş 10.35 Ferma
lui Jimmy 11.30 #Creativ
12.00 Rugby, Liga Naţională<
CS Dinamo - CS Navodari
14.00 Telejurnal 14.30 Ora
regelui 15.30 Handbal masculin, Final Four - Cupa
României< HC Dobrogea Sud CSA Steaua 17.00 Vedeta
popular[ 18.50 Teleenciclopedia 19.45 Zi de zi 19.49 Sport
19.55 Meteo 20.00 Telejurnal
20.57 Meteo 21.10 Best of Eurovision 22.00 Eurovision
2022 1.55 Vorbeşte corect!
(R) 2.00 Profesioniştii... cu
Eugenia Vodă 3.00 #Creativ
(R) 3.25 Sport 3.35 Exclusiv în
România (R) 4.15 Telejurnal
5.05 Ferma lui Jimmy (R) 5.55
Imnul
României
6.00
Teleshopping
TVR 2
7.00 Teleshopping 7.30
Rom]nia...`n bucate 8.00 Euromaxx 8.30 MotorVlog 9.00
Genera\ia Fit 9.30 F[r[
prejudec[\i 10.00 Mic dejun cu
un campion 11.00 Handbal
masculin, Final four - Cupa
României< CS Minaur Baia
Mare - CS Dinamo 12.30 Cap
compas 13.00 Gala Umorului
(R) 15.00 Femei de 10, bărbați
de 10 17.00 Levintza prezint[
17.30 Prietenii neobişnuite
18.00 Ora de ştiri 18.55 E vremea ta! 19.10 Comisarul Rex
20.10 Cântec de iubire 22.20
Hotel imperial 0.35 Drag de
Romania mea! (R) 2.25 Ora de
ştiri (R) 3.10 E vremea ta! 3.20
Hotel imperial (R) 5.20 Doc-

14 mai...`n istorie
1796<
Doctorul
englez
Edward Jenner a administrat
primul vaccin contra variolei.
1981< Primul zbor al unui
român în spațiul cosmic,
Dumitru Prunariu, cu nava
Soiuz–40. Zborul a durat 7
zile, 20 de ore și 42 de minute,
activitatea
spațială
desfășurându–se la bordul
stației orbitale „Saliut 6".
1998< Este inaugurat primul
hotel de cinci stele din
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România, Athénée Palace
Hilton – București, construit
în 1914 și extins în 1936 și
1965.
2004< Frederik, prințul
moștenitor al Danemarcei, se
căsătorește la Catedrala din
Copenhaga cu australiana
Mary Donaldson (foto).
2017< se `mplinesc 5 ani de la
trecerea `n nefiin\[ a actri\ei
Tatiana Iekel, prima so\ie a
actorului Florin Piersic.

umentar 360° Geo (R) 6.25
Teleshopping 6.55 Imnul
României
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
RTL Klub
7.40 Clubul de puști 10.30
Teleshop 11.55 Dădaca – ser.
am. 12.25 Detectivi particulari
– ser. can. 14.30 Doctor Murphy – ser. am 16.45 Fata de la
cabană – ﬁlm engl. 19.00 Jurnal RTL 21.00 Șeful și ceilalți
– ser. magh. 21.30 Micul nostru sat - ser. magh. 22.45
Armă letală 4 – ﬁlm am. 1.15
Iadul se dezlănțuie - ﬁlm am.
Duna TV
7.00 Jurnal 7.50 Cronica
maghiară 9.25 Prietenii lui
Noe 10.30 Călătorii pe insulele
Scoției 12.25 Lumea e o masă
plină 13.02 Jurnal 15.05 Foto
Haber - ﬁlm magh. 16.50
Cetatea fără nume – ser. magh.
20.35 Să facem festivalul! –
show muzical 22.45 Sunt
timid, dar mă tratez - ﬁlm fr.
2.05 Zoo – ser. slovac
Tv2
7.30 Garﬁeld și prietenii 7.55
Basme populare maghiare
10.35 Smurﬁi 12.30 Bagajul –
mag. turistic 14.45 Paul, mare
polițist la mall – ﬁlm am.
16.45 Columbo – ser. am.
21.00 Echipa de șoc. 23.45 Înfruntarea – ﬁlm am-australian.
2.15 Linia morții – ﬁlm am.

CASEVÂNZ{RI CASE
l V]nd cas[ cu 18 ari gr[din[
`n Viile SM. ( 0720.253.775
l V]nd cas[ Odoreu. (
0753.336.722
l V]nd cas[ S[tm[rel
(
ﬁnisat[+central[.
0751.987.801
APARTAMENTE
VÂNZ{RI AP.33CAMERE
CAM.

ITV
7.00 :tirile s[pt[m]nii 8.00 Via\a
la |ar[ cu Ioan Ani\a;, invitat
Iasmina Blidar, Daniel Frei (r)
11.00 Taina Credin\ei cu Mihaela
Ghi\[ (r) 12.00 Mini Cafeneaua
Critică de Pandemie cu Bogdan
Ioan Leer 13.00 ~n Slujba Comunit[\ii, realizator Mihai
S[lceanu, invitat Constantin
Demian, președintele Ordinului
Asistenților 14.00 Zone folclorice, realizator Bianca Cionca<
Dan\u’ la ;ur[ din Soconzel 2022
15.00 EduStudio, realizator
Mirela Filimon, Monica Varga instructor certiﬁcat de dans 17.30
Concert extraordinar Mircea
Rusu la Poesis 19.00 :tirile
S[pt[m]nii 20.00 InfoStudio cu
Mihai S[lceanu, invitat lt. col.
Sergiu Buzduga (r) 21.00 Zone
folclorice, realizator Bianca
Cionca< Dan\u’ la ;ur[ din Soconzel 2022 (r)
ANTENA 1
7.00 Observator 9.00 Neatza de
weekend 13.00 Observator 13.30
Cooking Show< Hello Chef 14.30
Te cunosc de undeva (R) 16.00
Cheﬁ fără limite (R) 19.00 Observator - Sport/Meteo 20.30 iUmor 0.30 iMai mult Umor 0.45
Insula iubirii (R) 3.00 Observator
4.00 Lovește și fugi 6.00 Observator - Sport/Meteo
PRO TV
7.00 :tirile Pro TV 10.00 Doctor
de bine 10.30 Umami< al 5-lea
gust 11.00 Corky – Nătărăul
clanului (R) - • Ştirile PRO Tv
13.00 Apropo Tv 14.00 Masterchef (R) 16.00 Imperiul leilor
18.00 România, te iubesc! 19.00
:tirile Pro TV 20.00 Survivor
România 23.00 Divergent 1.45
Apropo Tv (R) 2.45 Interzis la...
sex (R) 4.30 Umami< al 5-lea
gust (R) 5.00 Ce spun românii
(R) 6.00 :tirile Pro Tv (R)

l Decomandat, Centru Nou,
125.000 euro. ( 0740.149.172
V}NZ{RI
VÂNZ{RIGARSONIERE
GARSONIERE
l V]nd garsonier[ Ostrovului
17, etaj IV. ( 0740.971.236
V]nd/`nchiriez garsonier[. (
0746.869.400
V}NZ{RI
TERENURI
VÂNZ{RI
TERENURI

V]nd apartamente noi cu 2 ;i
3 camere, ﬁnisate complet. (
0723.678.088

l 1000 mp vis-a-vis Aquastar,
front 37 m. ( 0742.318.209

APARTAMENTE
VÂNZ{RI AP.44CAMERE
CAM.

V}NZ{RI
STR{INE
AUTOAUTO
STR{INE

PRO CINEMA
8.00 Tipul perfect (R) 9.45 La
bloc (r) 12.00 Liceenii (R)
14.15 Înapoi în viitor 3 16.30
Marşul nupţial 3< Uite mireasa!
18.15 La bloc 20.30 Hancock
22.15 JBridget Jones< La limita
rațiunii 0.15 Hancock (R) 2.00
Apropo Tv 3.00 La M[ru\[ 4.45
La bloc (R) 6.45 La M[ru\[
TVR 1
7.00 Universul credinţei 9.00
M.A.I. aproape de tine 9.30 Pro
patria 10.00 În grădina Danei
10.35 Via\a satului 11.50 Minutul de agricultură 12.00 Viața
satului 13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal 14.30 Arta
crimei 15.30 Handbal feminin,
Cupa României< Gloria Bistrita CSM Bucuresti 17.05 Exclusiv
în România 17.50 Momentart
18.00 Handbal masculin, Final
Four - Cupa României 19.00 Istorii ascunse 19.35 Zi de zi 19.40
Sport/Meteo 20.00 Telejurnal
20.57 Meteo 21.00 Vedeta popular[ 23.00 Garantat 100% 23.55
Filler 0.00 Replay 1.00 Arta
crimei (R) 2.00 Arta crimei (R)
2.50 Sport (R) 3.10 Universul
credinţei (R) 4.50 Teleenciclopedia (R) 5.40 Imnul României
5.45 Dong Yi, concubina regelui
(R)
TVR 2
7.00 Teleshopping 7.30 România…în bucate (R) 8.00 Repere
sacre 9.00 Ferma 10.00 Pescar
hoinar 10.30 Natur[ ;i aventur[
11.00 Handbal masculin, Final
four - Cupa României 12.00
Sănătate cu de toate 12.30 Levintza prezintă (R) 13.10 Ancheta
14.50 Filler (R) 15.00 Drag de
Romania mea! 17.00 D'ale lu'
Mitică 18.00 Ora de ştiri 18.55 E
vremea ta! 19.10 Comisarul Rex
20.10 Drumeț în calea lupilor
22.10 Teatru TV - Canalul de
Kincses Elemér 23.35 MotorVlog (R) 0.30 Ancheta 2.00

l V]nd Fiat Punto din 2002.
( 0770.839.025
l V]nd Audi A4, 2.0 - 2006.
( 0751.082.845

~NCHIRIERI
AUTO
~NCHIRIERI
REMORCI
l ~nchirieri< trailere, platforme
(
;i
remorci
auto.
0746.351.883
cUmp{r{ri aUTo
sTr{ine
l
Cump[r
autoturisme
(
avariate,
rabla.
0757.747.469

Ora de ştiri (R) 2.50 Cântec de
iubire (R) 4.50 Genera\ia Fit 5.15
Ferma (R) 6.10 Teleshopping
6.55 Imnul României
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
‘22 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 Klub
7.35 Clubul de puști 9.05
Teleshop 12.25 Secolul XXI. –
legendele trăiesc cu noi 13.35
Șeful și ceilalți – ser. magh. 14.10
Godzilla 2 – ﬁlm am-jap. 17.00
Pui de spion – ﬁlm am. 19.00 Jurnal RTL 20.00 Sluga poporului
– ser. ucr. 21.00 Shazam! – ﬁlm
am. 23.50 Polițist de belea – ﬁlm
am. 2.50 Monstrul din Martfű –
ﬁlm magh.
Duna TV
7.00 Jurnal 9.30 Emisiuni și
transmisiuni religioase 13.01 Jurnal 13.55 Muzică de prânz
14.30 Păzitorii gusturilor 15.25
Idolul albastru – ﬁlm magh.
18.15 Cartea de bucate a lui
Borbás Marcsi 19.45 în cercul
familiei 20.45 Ungaria, te iubesc
– show. 22.25 Trădătorul – ﬁlm
it-fr. 1.05 Anne Hall – ﬁlm am.
Tv2
7.30 Garﬁeld și prietenii 9.30
Smurﬁi 11.45 Tocul – mag. pt.
femei 12.20 SuperCar – pt. șoferi
14.50 Fete de bani gata – ﬁlm
am. 16.50 Bibliotecarul 2 Înapoi la minele lui Solomon –
ﬁlm am. 19.55 Pepe – ser. magh.
21.00 Jurrasic World – ﬁlm am.
23.50 În numele regelui – ﬁlm
am. 1.25 X-Men – Ultima înfruntare - ﬁlm am.

l Cump[r autoturisme pentru
programul Rabla. Asigur
radiere, transport gratuit. (
0731.638.084
l Dezmembr[ri auto cump[r[
autoturisme pentru programul
Rabla. ( 0745.143.143

VÂNZ{RI
DIVERSE
V}NZ{RI
DIVERSE
l Rezervoare 1000 litri (IBC)
( 0745.143.143

VÂNZ{RI
AGRICOLE
V}NZ{RI
AGRICOLE
l V]nd tractor de 45 CP
rom]nesc. ( 0744.963.984

S u d o k u - un joc pentru inteligen\i
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Solu\ia la jocul nr. 3684

→ 1811< Paraguay își declară
independența față de Spania.
→ 1861< S-a înființat, la
București,
prima
școală
românească
de
medicină
veterinară.
→ 1928< Mickey Mouse și
Minnie Mouse apar pentru
prima dată în filmului Plane
Crazy de Walt Disney. (foto)
→ 1940< Ciorapii din nylon au
fost pentru prima dată puși în
vânzare, în SUA.
→ 1945< Bătălia finală în cel deAl Doilea Război Mondial în
Europa are loc la în Slovenia, la
Prevalje.

5
Jocul nr. 3685
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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.
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Mica publicitate
= DECESE =
Dup[ o scurt[, dar grea suferin\[, o inim[ mare a
`ncetat s[ mai bat[. Cu durere profund[ ;i ochii plini
de lacrimi, `mi iau r[mas bun de la draga mea

angela moroz
DECESE
= DECESE

=

Un suﬂet nobil, plin de
`n\elegere care a vegheat asupra
noastr[ ;i cu mult[ `n\elepciune
a men\iunt echilibrul ;i
dragostea `ntregii familii, a
plecat spre lumin[, lini;te ;i
pace. Aceasta a fost mama,
so\ia, bunica noastr[ drag[
VULTURAR
M{RIOARA.
Priveghiul are loc azi< s]mb[t[,
14.05.2022 ora 19<00 iar
`nmorm]ntarea va avea loc
duminic[, ora 12<30 la cimitirul
de pe strada Pietroasei.
Dumnezeu s[ o odineasc[ `n
pace!
Fiica Violeta cu ginerele Janos
Orosz, so\ul Ioan ;i nepoata
Denise
_________
Cu ad]nc[ durere `n suﬂet ne
lu[m r[mas bun de la scumpul
;i dragul nostru so\, tat[, socru
;i bunic DERY FRANCISC, `n
v]rst[ de 74 ani, Te vom p[stra
ve;nic `n inimile noastre.

~nmorm]ntarea are loc azi<
s]mb[t[,14.05.2022 ora 13<00 la
cimitirul cap pod Decebal.
Dumnezeu s[ te odihneasc[ `n
pace.
Familia `ndurerat[

= CONDOLEAN|E
CONDOLEAN|E

=

Cu inimile cernite de durere
suntem al[turi de fratele ;i
unchiul nostru Vulturar Ioan,
de nepoata ;i veri;oara Violeta
cu familia c]nd se despart de
so\ia, mama ;i bunica drag[,
cumnata ;i m[tu;a noastr[
M{RIOARA
VULTURAR.
Dumnezeu s-o odihneasc[ `n
pace iar pe voi s[ v[ m]ng]ie ;i
s[ v[ `nt[reasc[. Nu te vom uita
niciodat[!
Tatiana Silaghi cu copiii ;i
familiile lor din Oradea
_________
Pios omagiu ;i odihn[ ve;nic[
celui care a fost T{TAR
GHEORGHE.
Sincere
condolean\e `ntregii familii.

Amintirea ei, chipul bl]nd ;i bun[tatea cu care ma `nconjurat vor r[m]ne ve;nic `n inima ;i g]ndurile
mele. Priveghiul va avea loc s]mb[t[, `n data de
14.05.2022, ora 18.00, iar slujba de `nmorm]ntare
duminic[, 15.05.2022, ora 14.00, la cimitirul privat
de pe strada Ama\ului. Dumnezeu s[-\i dea odihn[
ve;nic[ `n cel mai frumos loc din `mp[r[\ia Sa.
Gati Iosif Samuel
Dumnezeu s[-l odihneasc[ `n
pace.
Fam. Racol\a Augustin
_________
Suntem al[turi de colegul
nostru Ursu Pompiliu `n marea
durere pricinuit[ de moartea
mamei dragi.
Colegii de la M.S.A Satu Mare
_________
Sunt al[turi de dora mea Dery
Maria `n marea durere
pricinuit[ de trecerea `n
eternitate a so\ului ei drag.
Fratele Dragomir Gheorghe cu
familia
_________
Sincere condolean\e familiei
Vulturar Ioan ;i Oros Iano; la
desp[r\irea de cea care a fost

SC AURORA SA

CHIRII CHIRII
l ~nchiriez apartament 2
(
camere,
Centru.
0745.907.537
l ~nchiriez camer[ pentru un
b[rbat. ( 0361.881.388
l
Chirie
apartamente
ultracentrale lux, 2-4 camere,
termen lung. ( 0742.318.209
l ~nchiriez spa\iu comercial
14 Mai. ( 0721.420.980
l ~nchiriez cas[ cu curte. (
0721.420.980
l Ap. 2 camere M17. (
0740.177.986
l ~nchiriez apartament 1n
Soarelui, 3 camere. (
0749.853.450
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
l
Cump[r
0753.500.698

pene.

Cump[r apartament.
0755.570.598

(
(

Achizitionăm materiale
feroase și neferoase.
Satu Mare, str.
Șoimoșeni nr.26
Tel. 0744.777.340,
0725.935.210
MATRIMONIALE
MATRIMONIALE
l Cristi, 40 ani caut o femeie
serioas[ pentru prietenie sau
c[s[torie. ( 0758.365.630

PREST{RI
SERVICII
PREST{RI
SERVICII
l Firm[ execut[ case, renov[ri
apartamente (A-Z), garduri,
fa\ade, izola\ii, ;ape, tencuieli,
pavaj. Oferim garan\ie ;i
seriozitate. ( 0753.593.085
Forez f]nt]ni. ( 0742.773.887
l Ra;chetez ;i pun parchet cu
utilaj profesional, ofer calitate.
( 0746.623.401
l
Avantajos
renov[m
apartamente, gresie, faian\[,
zugr[veli, mont[m/scoatem
u;i, zugr[vim, izol[m sc[ri de
bloc. ( 0754.609.906
l Repar frigidere/ma;ini
sp[lat. ( 0261.766.572,
0361.806.612, 0745.868.542,
0766.544.498
l Acoperi;uri> case. (
0752.836.339
l Electrician. ( 0752.836.339
l Tund iarb[. ( 0755.812.286
l Execut[m s[p[turi manuale,
ap[-gaz, construim garduri,
consolid[m funda\ii case,
demol[ri, cur[\[m-ad]ncim
f]nt]ni. ( 0731.753.800
l Firm[ serioas[ execut[m
lucr[ri
`n
construc\ii<
(
exterioare-interioare.
0770.103.684
Recondi\ionez
0757.996.630

van[.

COMEMOR{RI
= COMEMOR{RI

=

S-au scurs 8 ani tri;ti de c]nd `\i
revedem chipul frumos ;i bl]nd
doar `n fotograﬁi, te reg[sim
doar `n amintiri, `ns[ `n
suﬂetele noastre e;ti prezent `n
ﬁecare zi dragul meu ﬁu POP
ANDREI LUIGI. Dorul de tine

e inﬁnit. Etern[ iubire, respect
;i recuno;tin\[ `n memoria ta.
Dumnezeu s[-\i dea odihn[
ve;nic[.
Mama ;i bunica

www.informatia-zilei.ro

Yan cris recycling

l Curci, ra\e, pui. (
0744.961.898
l V]nd pui ro;ii, albi ;i pestri\.
( 0743.935.003
l V]nd g[ini Botiz. (
0772.049.832
l V]nd c[\elu;[ Ciob[nesc
German. ( 0723.539.826
l V]nd c[\ei ciob[nesc
(
belgian
malinois.
0752.601.766
(
l
V]nd
;oldani.
0361.524.354
(
l
V]nd
albine.
0745.334.705

Cu lacrimi ;i durere ne
desp[r\im de m[tu;a noastr[
M{RIOARA.
VULTURAR
Dumnezeu s[ te odihneasc[ `n
pace!
Nepo\ii cu familiile
_________
Ceasul desp[r\irii a sosit, l[s]nd
`n urm[ o durere imens[ `n
suﬂetele noastre. Dumnezeu s[
te aib[ `n paz[.
Fra\ii Nicolae ;i Leontin cu
familiile

MICA PUBLICITATE
APARE :I ONLINE

Angajeaz[ pentru Restaurant Aurora ;i hotel Aurora<
→ Osp[tari
→ Barman
→ Ajutor buc[tar
Cererile se depun la secretariatul societ[\ii
`n Pia\a Libert[\ii nr.11, Satu Mare.
Informa\ii la tel. 0730713557
V}NZ{RI
ANIMALE
VÂNZ{RI
ANIMALE

so\ie, mam[ ;i bunic[ iubitoare
M{RIOARA VULTURAR.
Fam. Marc_________
Valer ;i Adrian
Suntem al[turi de familia
fratelui meu Vulturar Ioan `n
aceste momente grele pricinuite
de trecerea `n neﬁin\[ a celei
care a fost draga lor so\ie,
mam[ ;i bunic[ VULTURAR
M{RIOARA. Dumnezeu s-o
odihneasc[ `n pace!
Sora Maria ;i nepotul Fi\a Adrian
cu familia din
Baia Mare
_________
Suntem al[turi de prietenii
no;tri Geta ;i Mircea Dr[gan cu
familiile, acum c]nd se despart
de draga lor mam[. Dumnezeu
s[ o odihneasc[ `n pace!
Sabina, Violeta ;i Sergiu Ioan

Informa\ia zilei 11

(

l Cosim cur\i, gr[dini,
defri;[ri, toc[tor crengi. (
0746.971.042

0786 515 291

l Marf[-mut[ri, iein. (
0745.049.715
l
Balastru-p[m]nt.
(
0754.813.461
Trimit la comand[ ma;ini din
(
Germania.
0049.177.909.45.59,
004.0748.233.778
OFERTE
SERVICIU
OFERTE
SERVICIU

FaBrica de
ciocolaT{
DIN ODOREU
ANGAJEAZĂ PERSONAL
PENTRU CURĂȚENIE ÎN
HALA PRODUCȚIE.
SALARIU
ATRACTIV+TICHETE DE
MASA+TRANSPORT.
PENTRU INFORMAȚII
SUPLIMENTARE
Tel< 0753491906
l Angaj[m muncitori caliﬁca\i
;i necaliﬁca\i `n construc\ii.
Salariu motivant ;i la timp. (
0753.653.304
l
Sp[l[torie
covoare
automatizat[
angajeaz[
personal. ( 0770.151.236
l Angaj[m muncitori `n
construc\ii. ( 0785.031.222
l Societate francez[ angajeaz[
zidari, faian\ari cu experien\[
minim[ de 2 ani, salariu
minim 1800 euro negociabil.
( 0036.684.067.265
SC Vonhaz angajeaz[ l[c[tu;,
zidar ;i excavatorist.
(
0722.394.052

BerBec. Când privești spre viitor,
nu te simți tocmai grozav, pentru că
se apropie un eveniment pe care nu
știi cum vei reuși să-l gestionezi.
Ești nesigur pe tine, prea precaut, ca
nu cumva să faci vreo greșeală iremediabilă, dar din fericire, îngrijorarea ta se va dovedi a ﬁ
nejustiﬁcată.
TaUr. Călătoriile tale profesionale
din week end îți vor
aduce un oarecare
succes, o reușită
și o mare satisfacție morală,
dar nu și un
câștig material.
Poate, momentan chiar te va
costa un pic mai mult
decât cum ți-ai planiﬁcat inițial, dar
la ﬁnal vei spune că tot ce ai investit
a meritat.
gemeni. Scapi de o datorie care te
apăsa pe umeri ca o povară grea, iar
după ce ai achitat-o te vei simți minunat. Poate intri în posesia unei
sume care trebuia să ajungă demult
la tine dar nu o puteai primi din
cauza unor piedici, iar acum, cu
acești bani ai să poți face o investiție
excelentă.
rac. Faci balanța activităților tale
din ultima perioadă și ești mulțumit
de nivelul la care ai ajuns, mai ales
în carieră. Nu ﬁi modest,
povestește-le și celorlalți ce lucruri
frumoase ai realizat, pentru că
unele dintre ele ar putea ﬁ de folos
și celorlalți care au au rol în acțiuni
similare.
leU. Ești plin de energie, iar unde
apari tu totul se dinamizează, estes
mișcare și nimeni nu stă pe loc, dar
nici nu se plictisește. Parcă ai ﬁ în
priză, motivat de acțiuni care
evoluează excelent, iar pe tine succesul te ambiționează și mai tare și
ai vrea să obții rezultate perfecte,
imediat.
FECIOARĂ. Când vine vorba de
îndeplinirea dorințelor celor dragi,
nu stai să te mai uiți prea mult la
bani. Mai ales când vezi că și persoana respectivă și-a pus umărul să
poată procura ceea ce-și dorește, e
și normal să faci tot ce-ți stă în
putință să o ajuți să-și atingă scopul
propus.

l Execut zugr[veli, gresie,
faian\[, iein ;i rapid. (
0758.528.653

TRANSPORT
TURISM
TRANSPORT
TURISM

HOROSCOP

l Angajez confec\ionere cu
experien\[. ( 0744.513.974
l Firm[ serioas[ caut[
muncitori `n construc\ii
pentru Belgia. ( 0742.627.150
l Caut femeie pentru `ngrijit
b[tr]ni la domiciliu `n Certeze.
0033.688.661.190,
(
0742.927.615
l SC Bo Mob SRL angajeaz[
t]mplar cu sau f[r[ experien\[,
program de lucru 8 ore. (
0722.173.103
l Angaj[m casier/[ ;i ;ef de
tur[. ( 0261.713.399
l Angaj[m strungar, l[c[tu;.
( 0745.643.278
l Angajez barman/barman[.
( 0744.965.591
l Fabric[ de `nc[l\[minte
angajpm t[lpuitor ;i cus[toare.
Inf. la sediul ﬁrmei strada
Botizului nr. 18 sau la (
0753.047.088
l Mode Prima angajeaz[
confec\ionere ;i o persoan[ la
CTC (control ﬁnal) cu
experien\[.
Decont[m
transportul, bonuri de mas[.
( 0740.609.339, Marsilia 26.
Angaj[m c[lc[tor interfazic cu
experien\[. ( 0744.861.626
l Angaj[m ajutor buc[tar. (
0740.149.172
l Firm[ German[ angajeaz[
necaliﬁca\i construc\ii. (
0743.935.266
l Angajez barman[. (
0746.165.776
l City Bistro angajeaz[
buc[tari, ajutor buc[tar,
sp[l[tor vase, ajutor osp[tar.
( 0748.885.258

l Angaj[m barman/barman[.
( 0740.372.994, 0770.253.223
Laborator cofet[rie angajeaz[
v]nz[toare. ( 0261.710.025
l
Societete
comercial[
angajeaz[
muncitori
`n
legumicultur[,
muncitori
necaliﬁca\i ;i femeie de
serviciu. Oferim salarizare
atractiv[ ;i o mas[ cald[ pe zi.
( 0722.393.595
l Firm[ transport marf[
interna\ional angaj[m ;oferi
profesioni;ti pentru tir, curse
`n regim tur-retur< Rom]niaGermania-Rom]nia>
Rom]nia-Ungaria-Rom]nia>
Rom]nia-Polonia-Rom]nia.
( 0751.094.563
l SC Iron Company SRL,
angajeaz[< montator module
cablaje electrice. Cerin\e< studii
medii,
seriozitate,
responsabilitate, aten\ie la
detalii. Beneﬁcii< contract de
munc[
pe
perioad[
nedeterminat[> program de
lucru
pe
perioad[
nedeterminat[, program de 8
ore / zi `ntr-un singur schimb>
tichete de mas[, decontarea
transportului.
Persoanele
interesate, ne pot contacta
telefonic, la num[rul (
0261.839.725
l Caut `ngrijitoare pentru
mama, 78 ani, nu este la pat,
full time, comuna Homoroade.
( 0770.700.828
KHS angajeaz[ persoan[
pentru cur[\enie la sediul
(
ﬁrmei.
Rela\ii
la
0722.468.123

BalanȚĂ. De obicei ești plin de
compasiune față de cei aﬂați la
nevoie, dar astăzi, când cineva ar
avea nevoie să-i întinzi o mână de
ajutor, parcă nu ești așa de săritor.
Acum e rost de o întâlnire, de distracție cu prietenii, iar asta te atrage
cu ceva mai mult decât munca voluntară.
scorpion. Nu prea ai chef de
nimic astăzi, ești dezinteresat și
adopți o atitudine de indiferență
față de tot ce se petrece în jurul tău.
Renunță repede la acest comportament, pentru că ai putea rata o
mulțime de momente frumoase
mult așteptate, iar apoi o să-ți pară
rău că te-ai retras!
sĂgeTĂTor. Nu pune la suﬂet
criticile celor care comentează malițios, căci știi bine că acestea au la
bază o cantitate mare de invidie declanșată de reușitele tale. Cei care
nu sunt capabili să ajungă la nivelul
tău spun verzi și uscate, dar asta nu
va diminua valoarea succesului tău.
capricorn. Treci printr-o perioadă puțin mai de ciudată, nu
pentru că ai avea vreo neplăcere,
dar nu ai de unde să știi în ce direcție evoluează lucrurile. Te simți
de parcă ar trebui să lucrezi cu
mâinile într-o cutie închisă și rezultatul muncii ai să vezi abia când vei
scoate produsul ﬁnit.
vĂrsĂTor. Decizia pe care o iei
acum, poate să-ți deschidă o nouă
direcție, promițătoare, dar mai diﬁcilă decât oricare alta de până acum.
Este mult de lucru, dar nu te speria,
nu chiar exagerat și de obicei rezultatele unor eforturi mai mari, în
ﬁnal îți pot oferi și satisfacții pe măsură.
peȘTi. Ar trebui să faci o pauză în
proiectul pe care tocmai îl derulezi
ca să găsești greșeala pe care, dacă
acum nu o remedizi, mai târziu țiar putea crea multe neplăceri. Un
picuț de odihnă, de relaxare, puțină
detașare de ceea ce faci, ți-ar prinde
bine din toate punctele de vedere.

