Principele Nicolae și-a
botezat ﬁul

Magazinele de unde se
!
! poate cump[ra ziarul
!
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Program
Mica Publicitate
str. Micu Klein nr. 2
zilnic 9.00-18.00
sâmb[t[ - duminic[< ~NCHIS
Duminic[ prelu[m anun\uri
urgente pentru ziarul
de luni< decese,
condolean\e, comemor[ri
la sediul de pe strada Mircea cel B[tr]n,
nr. 15, `n intervalul orar< 12.00-19.00.
Informa\ii la telefon< 0261.767.303
V[ mul\umim pentru `n\elegere!

MICA PUBLICITATE
APARE :I ONLINE
www.informatia-zilei.ro
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S u d o k u - un joc pentru inteligen\i

8
3

6
9

6

9
1
4 5 9

2
6 1

3 7
4
3
5 7 8
3
6
1
7
8
4
9

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. 3714

8

Jocul nr. 3713
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Cel mai mic membru al familiei fostului Principe a primit taina
botezului la Alba Iulia, într-un loc plin de însemnătate istorică
Cel mai mic membru al
familiei fostului Principe a
primit taina botezului la alba
iulia, într-un loc plin de
însemnătate istorică.
A fost o nouă zi plină de
simbolism pentru Alina-Maria
și Nicolae ai României. Cei doi
și-au botezat s]mb[t[ băiețelul,
unicul descendent pe linie
masculină al Regelui Mihai. Și,
la
fel
ca
precedentele
evenimente din viața lor, nunta
de la Sinaia și botezul Mariei
Alexandra de la Curtea de
Argeș, și această mare zi a venit
cu încărcătura sa istorică.
La 100 de ani de la
încoronarea Regelui Ferdinand
şi a Reginei Maria, Catedrala
Încoronării din Alba Iulia a
găzduit încreștinarea celui mai
tânăr urmaș al familiei
Hohenzollern-Sigmaringen,
anume strănepotul ultimului
rege al României, Mihai I. De
altfel, micuțul a primit tot
numele Mihai, în cinstea
memoriei regretatului suveran.
La sosirea la catedrală,
familia a fost întâmpinată de
susținători
monarhiști
îmbrăcați în costume populare
sau având steaguri tricolore.
Nou-născutul Mihai era ținut
în brațe de sora lui Nicolae al
României, Elisabeta-Karina de
Roumanie (care i-a luat locul în
Linia de Succesiune la Coroana
României și la șeﬁa Casei
Regale), sosită special în țară
pentru acest eveniment de
familie.
Din păcate, ElisabetaKarina a fost singura prezență
din Familia Regală, printre cele
peste 100 de persoane invitate
numărându-se prieteni și
apropiați, dar și membrii ai
familiilor istorice Ghica,
Brătianu și Cantacuzino. Și, ca
la marile case regale, a fost

respectată
eticheta
bărbații
evenimentului,
purtând costum cu sacou sau
redingotă, iar femeile având
rochii în culori pastel și pălării
sau accesorii tip fascinator atât de feminine și de la modă
mai ales la britanici.
La numai două luni de când l-a
adus pe lume pe cel de-al doilea
copil al său, Alina-Marie de
Roumanie a aﬁșat o siluetă
incredibilă, într-o rochie bleu
de
inspirație
vintage,
accesorizată cu pălărie, pantoﬁ
escarpin și un colier cu perle.
La rândul său, Nicolae al
României a fost deosebit de
elegant, cu așa numita morning
coat accesorizată cu câteva
decorații.
Slujba a fost oﬁciată de 5
preoți, iar nașii băiețelului au
fost aceiași care i-au și cununat
pe Alina-Maria și Nicolae,
respectiv Simona și Liviu
Popescu, și ei foarte eleganți și
în linia impusă de eticheta
regală.
După ceremonia religioasă,
oaspeții au fost așteptați să
petreacă alături de fericiții
părinți la recepția organizată în
sala unui hotel de cinci stele din
inima cetății Alba Iulia, unde
primii clienți au fost Regele
Mihai și Regina Ana.
Sala a fost aranjată cu ﬂori
în nuanțe de albastru, iar
meniul a fost bazat pe
preparate tradiționale. De
pildă, la aperitiv, invitații au
servit caș proaspăt din zonă,
gustări cu slănină de Mangalița,
brânză de burduf şi telemea de
Sibiu, iar la felul principal,
mușchi de vită cu sos brun și
sarmale cu mămăligă. Desertul
a fost și el unul cu ingrediente
locale< prăjitură cu mere şi
coşuleţe cu dulceaţă şi spumă
de nucă.

Celebra rochie a lui Marilyn
Monroe a suferit daune
serioase după ce a fost
purtată de Kim Kardashian
Socoteala de acasă nu se
potriveşte cu cea din târg, spune o
zicală plină de înţelepciune. Nici
predicţiile lui Kim Kardashian nu
s-au adeverit.
Şi-a dorit enorm să scrie istorie la Met Gala şi a reuşit să obţină
permisiunea de a purta celebra
rochie crem cu pietricele purtată
de diva absolută a anilor 60, Marilyn Monroe. Apariţia lui Kardashian nu a fost apreciată de
specialiştii
în
conservarea
obiectelor, iar ei au tras semnalul
de alarmă imediat< materialul este
fragil şi oricât ai proteja-o, nu este
recomandat ca cineva să o poarte.

Mai ales că era vorba de o vedetă
cu forme proeminente. Şi de ce lea fost frică nu au scăpat. Acum
înţelegem de ce starul familiei
Kardashian şi-a acoperit în permanenţă partea dorsală cu o haină
albă.
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= DECESE =
Ne lu[m azi r[mas bun de la

SAS CORNELIU
so\, tat[, socru ;i bunic. Ne-a
p[r[sit dup[ o lung[ ;i grea
suferin\[. ~nmorm]ntarea va
avea loc vineri 24 iunie ora 13.00
la Cimitirul Ortodox de pe
Strada Rodnei. Dumnezeu s[ `i
dea odihn[ ve;nic[!
Familia

CONDOLEAN|E
= CONDOLEAN|E =
Un ultim omagiu celui
ce a fost STOICOVICI
MANOLE MARIAN.
Sincere
condolean\e
familiei.
Vancza Ludovic cu
familia

=

CASEVÂNZ{RI CASE

ANIMALE
VÂNZ{RI
V}NZ{RI
ANIMALE

l Cas[ P+M, 8 ari Garoﬁ\elor,
urgent.
(0751.802.268
l V]nd cas[ Odoreu.
(0753.336.722

l V]nd porc 150 kg ;i
;oldani,
S]nmicl[u;.
(0741.181.184
l V]nd porci 120-280 kg,
;oldani
;i
purcei.
(0788.949.409

V]nd cas[ strada Aron
Pumnul 22.
l Cas[ Prietenia 87.000
www.imo-vest.ro>
euro>
0743.284.965

CHIRII CHIRII

l Micro 17 - 57.000 euro>
www.imo-vest.ro>
0743.284.965

l ~nchiriez garsonier[.
(0753.609.364
l Caut chirie cas[, jud. Satu
Mare + - 10 km, pe termen
(0756.829.071,
lung.
0748.415.954
l Garsonier[ Burdea>
www.imo-vest.ro>
0743.284.965
l Caut chirie cas[ pe
termen lung, curte mare, `n
zon[ retras[ (marginea
ora;ului, sau a satelor
`nvecinate, lunca Some;ului,
etc). Plata `n avans pe un an.
(0746.639.773
l Dau `n chirie apartament
semicentral.
(0740.669.456

VÂNZ{RITERENURI
TERENURI
V}NZ{RI

CITA|IICITA|II

l V]nd teren intravilan
M[rtine;ti. (0745.250.539
l Veti; 680 mp> www.imovest.ro> 0743.284.965
l 15 hectare drumul
Careiului. (0753.689.105

l Numitul Hobs Iosif cu
ultimul domiciliu `n Satu
Mare strada Bradului nr. 3
Satu Mare, Carpa\i I, strada
Cl[bucet bloc 5 ap. 50, jud.
Satu Mare, este citat `n
calitate de p]r]t `n cauza
dosar nr. 3616/296/2022 la
judec[toria Satu Mare la sala
nr. 7 `n data de 11.10.2022
ora 09<30

APARTAMENT
VÂNZ{RI AP. 2 CAME
CAM.
l V]nd apartament 2
camere Carpa\i II, etaj 7/8
(li),
51.500
euro.
(0735.450.598
l Micro 15 - 35.000 euro>
www.imo-vest.ro>
0743.284.965
APARTAMENT
VÂNZ{RI AP. 3 CAM
CAM.

V]nd teren intrare Ardud, 3
ha. (0755.728.551
CUMP{R{RI AUTO
STR{INE
l Cump[r autoturisme
avariate,
rabla.
(0757.747.469
Dezmembr[ri
auto
cump[r[
autoturisme
pentru programul Rabla.
(0745.143.143
Cump[r autoturisme pentru
programul Rabla. Asigur
radiere, transport gratuit.
(0731.638.084
VÂNZ{RI
DIVERSE
V}NZ{RI
DIVERSE
l Rezervoare 1000 litri
(IBC) (0745.143.143
V]nd 45 metri plas[ gard,
`n[l\ime
1.5
metri.
(0740.068.902
l V]nd biciclet[ cu 3 ro\i.
(0756.948.342
l V]nd miere en-gross.
(0755.728.551

CUMP{R{RI
CUMP{R{RI

CUMP{R FIER VECHI,
CUPRU, ALUMINIU,
ALAM{,
PVC - TERMOPAN,
ACUMULATORI AUTO.
Transport gratuitplata
pe loc. 0261-989,
0755-283431,
0753-836274
l
Cump[r
pene.
(0757.285.992
l
Cump[r
pene.
(0753.500.698
l Cump[r autoturisme
pentru programul Rabla.
(0748.055.158
MATRIMONIALE
MATRIMONIALE
l Domn 50 ani caut
doamn[ serioas[, singur[.
(0049.151.521.39.795

=

= =

l Domn 50 ani caut[
doman[ serioas[, singur[,
prefer s[ ;tie limba
maghiar[.
(049.170.731.19.23
PREST{RI
SERVICII
PREST{RI
SERVICII
l
Acoperi;uri,
case,
canaliz[ri. (0752.836.339
l Firm[ execut[ case,
renov[ri apartamente (A-Z),
garduri, fa\ade, izola\ii, ;ape,
tencuieli, pavaj. Oferim
garan\ie ;i seriozitate.
(0746.302.687
Forez
(0742.773.887

f]nt]ni.

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 Ra;chetez ;i pun parchet
cu utilaj profesional, ofer
calitate. (0746.623.401
l Execut ﬁnisaje, gletuiri,
zugr[veli, gresie, faian\[, etc.
(0759.588.068
Firm[ execut[ instala\ii
electrice< case, apartamente,
spa\ii comerciale, interfoane
;i
interven\ii.
(0747.877.962
l
Execut
acoperi;e.
(0755.959.489
l Execut[m s[p[turi
manuale, cur[\[m ad]ncim
f]nt]ni. (0731.753.800
l Execut lucr[ri gresie ;i
faian\[. (0729.413.397
l Repar frigidere/ma;ini
sp[lat.
(0261.766.572,
0361.806.612, 0745.868.542,
0766.544.498
l
Execut[m
izola\ii
polistiren p]n[ la culoare,
pre\
convenabil.
(0757.472.365
l
Electrician
execut
repara\ii. (0745.232.981
l Recondi\ionez van[.
(0757.996.630
l
Execut[m
lucr[ri
construc\ii,
orice.
(0759.812.563
TRANSPORT
TRANSPORTTURISM
TURISM
l Marf[-mut[ri, iein.
(0745.049.715
l
Balastru-p[m]nt.
(0754.813.461
l Transport nisip, balast,
piatr[, p[m]nt, moloz 6-18
mc. (0745.203.220
OFERTE
SERVICIU
OFERTE
SERVICIU

Cite;te zilnic ;tirile de m]ine pe

=

=

l Angaj[m muncitori
caliﬁca\i ;i necaliﬁca\i `n
construc\ii. Salariu motivant
;i la timp. (0753.653.304
Se caut[ femeie la cur[\enie
pentru
restaurant
`n
Germania. Se ofer[ 1200
euro `n m]n[, cazare,
transport, mas[ gratuit[.
Rela\ii
la
telefon
0049.159.013.91.714 sau
0049.172.255.98.78
l Angaj[m l[c[tu; confec\ii
metalice. (0747.177.353
l Restaurant angajeaz[
sp[l[tor
vase.
(0740.872.122
l Angaj[m muncitori
construc\ii. (0785.031.222
l Caut `ngrijitoare b[tr]ni.
(0748.103.343
l C[ut[m colegi pentru
urm[toarele posturi< ajutor
buc[tar, 3000-3500 lei,
sp[l[tor vase, osp[tar, ajutor
osp[tar. (0748.885.258
l Angajez muncitori v]rst[
medie `n ﬁnis[ri interioare,
Paris, Fran\a. Ofer ;i rog
seriozitate. (0748.539.133
l Societate comercial[
angajeaz[<
l[c[tu;,
excavatorist, zidar, inginer
construc\ii. (0722.394.052
Mode Prima angajeaz[
confec\ionere cu experien\[
;i CTC-ist, decont[m
transportul, bonuri de mas[.
(0740.609.339 Marsilia 26
l
Angajez
`ngrijitor
animale (vaci), P[ule;ti.
(0730.123.193
l Asocia\ie de proprietari
caut[
administratoare.
Rug[m
seriozitate.
(0770.665.121
l Angaj[m l[c[tu;, sudor,
atelier confec\ii metalice.
(0744.391.940
l
Angaj[m
barmanosp[tar. (0740.149.172
l Caut femeie pentru
`ngrijirea unei b[tr]ne la
\ar[ non stop, localitatea
Necopoi. (0749.876.207
l Angaj[m t]mplari `n
domeniul
mobilei
la
comand[, salariu motivant
sau pensionari la 4 ore.
(0755.769.574
l Angaj[m sezonieri
barman([) ;i osp[tar([),
salariu
atractiv.
(0744.965.591
l Angaj[m muncitori `n
construc\ii. (0758.548.697
SC Der;idan SRL angajeaz[
manipulant marf[ ;i ;ofer.
(0733.863.126

www.informatia-zilei.ro
Comenteaz[ articole pentru ziarul de m]ine
l Societate comercial[
angajeaz[
lucr[tor
comercial. (0746.285.234
l Angaj[m ;ofer cat. C+E.
(0786.085.853
l City Comfort angajeaz[
necaliﬁca\i,
muncitori
net
2000.
salariu
(0731.010.988
l City Comfort angajeaz[
gestionar clien\i Italia,
salariu foarte atractiv.
(0731.010.988
l Caut zidar `n construc\ii.
(0742.758.714
l Angaj[m personal pentru
cur[\enie
`n
fabric[.
(0742.066.702,
0724.066.702, 0751.085.541
l Firm[ de construc\ii
drumuri angajeaz[ ;oferi
profesioni;ti ;i excavatori;ti.
(0741.030.139
l Caut femeie pentru
`ngrijirea unei b[tr]ne la
domiciliu, g[tit, cur[\enie,
ajutor la sp[lat, program
luni-s]mb[t[ 09<00-13<00,
ofer 1000 lei / lun[.
(0740.799.622
l Societate comercial[
angajeaz[ electricieni `n
construc\ii,
muncitori
caliﬁca\i ;i necaliﬁca\i `n
construc\ii. (0361.884.814
l Societate comercial[
angajeaz[
lucr[tori
necaliﬁca\i pentru diverse
s[p[turi
manuale.
(0361.884.814
Angaj[m ingineri pentru
lucr[ri ap[-canal, T]r;ol\C[m]rzana.
(0733.084.431
l
Caut
sobar.
(0755.757.934
l Angaj[m agent de
securitate
la
obiectiv
industrial cu sau f[r[ atestat.
(0361.405.325 (`ntre orele
08<00-12<00)
l SC Sam Mills Europe SRL
angajeaz[< - facturist,
secretar[, l[c[tu;i mecanici,
strungari,
manipulan\i
m[rfuri. CV-urile se depun
la sediul societ[\ii din
localitatea Botiz, strada
Miori\ei nr. 151, ;i pe adresa
de
e-mail<
recrutare@sammills.eu
l Cur[\[torie profesional[
de haine angajeaz[ personal
feminin. (0770.151.236
Angaj[m
muncitori
caliﬁca\i sau necaliﬁca\i `n
construc\ii
metalice
industriale ;i reziden\iale,
salarizare
atractiv[.
(0745.616.881

l SC Bonvi Impex SRL
angajeaz[ ;ofer distribuitor
;i agent v]nz[ri. Informa\ii
(0757.505.050
Depozit
materiale
de
construc\ii, ﬁrma Sales
Fierce and Professional
angajeaz[ ;ofer distribu\ie
materiale de construc\ii ;i
stivuitorist. (0755.470.155
l Angaj[m v]nz[toare ;i
casier[. (0744.513.541
l Angaj[m ;ofer ;i
manipulant marf[ (;i
sezonier). (0744.513.541
l Angajez brutar ;i feliator
(;i
f[r[
experien\[).
(0744.513.541
l Brut[ria Daniel angajeaz[
brutar, muncitor necaliﬁcat.
(0261.716.020
l Angajez confec\ioner cu
experien\[ pentru costume
b[rba\i. (0744.243.301>
0745.489.844
SOCIET{|I
SOCIET{|I
l SC PTS SA, cu sediul `n
Baia
Mare,
bl.
Independen\ei, nr. 24/1,
telefon
0744.629.232.
Anun\[ solicitarea emiterii
Autoriza\iei de mediu
pentru activitatea cod
CAEN Fabricarea betonului
- cod CAEN 2363, Extac\ia
pietri;ului ;i nisipului
pentru construc\ii (sta\ie de
sortare
;i
consacrare
agregate minerale) - cod
CAEN 0812, Depozit
(motorin[) - cod CAEN
5210, pentru obiectivul
sta\ie
sortare
sp[lare
agregate minerale ;i sta\ie
de betoane. Desf[;urat[ pe
amplasamentul din loc.
Iojib, comuna Medie;u
Aurit, jud. Satu Mare.
Consultarea documenta\iei,
sugestii, reclama\ii se pot
depune la sediul Agen\iei
pentru Protec\ia Mediului
Satu Mare, strada Mircea cel
B[tr]n nr. 8/B, jud. Satu
Mare `n zilele de luni-joi
`ntre orele 08<00-16<30,
vineri `ntre orele 08<0014<00.
Pentru
orice
informa\ii referitoare la
activitate, v[ pute\i adresa la
Agen\ia pentru Protec\ia
Mediului
Satu
Mare,
(0261.736.003, telefon/fax
0261.733.500,
email<
oﬃce@apmsm.anpm.ro
SPA|II
SPA|IICOMERCIALE
COMERCIALE
l Birou 45 mp> www.imovest.ro> 0743.284.965

