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Sud o ku Sud o ku - un joc pentru inteligen\i 

      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.

Jo
c

u
l 

n
r.

 3
7

1
7

S
o

lu
\i

a
 l

a
 j

o
c

u
l 

n
r.

 3
7

1
6

5

7 8

9 7

4 2

86

9

7

2

1

1 8

5

3

6

2 5

4 3

8 5

2

9

1

2

8 1

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 in-
tervalul orar< 12.00-19.00.

Informa\ii la telefon< 0261.767.303
V[ mul\umim pentru `n\elegere!

Magazinele de unde se
poate cump[ra ziarul 

Informa\ia Zilei
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Căutăm coleg pentru sortare 
;i ambalare haine

Dacă îți plac hainele și vrei să faci parte dintr-o echipă
tânără și dinamică, atunci te așteptăm să devii colegul
nostru la depozitul nostru din Dorolț<

◆ cu începere imediată,
◆ cu salar atractiv și competetiv,
◆ cu bonusuri de haine și premii,
◆ cu transport la muncă asigurat sau plătit,
◆ cu program de lucru pe un singur schimb,
◆ cu contract perioad[ nedeteminată

Descrierea job-ului<
◆ sortarea, ambalarea ;i depozitarea corespunzător

a hainelor ;i încălțămintelor

Cerin\e<
◆ capacitate fizică bună, agilitate, rapiditate
◆ spirit bun de echipă
◆ calificare nu trebuie
◆ min. 10 clase
◆ este recomandat ptr. bărbați.
◆ cunoașterea limbii maghiare constituie un

avantaj 
Infomații `ntre orele< 8-17

la nr tel< 0754 070 194
și prin email< info@secondtex.ro

Ediția Aniversară de 25
de ani a Bitterului Taina
Plantelor combină
armonios bunătatea
fructelor din cele mai
îndrăgite siropuri de la
Hypericum cu multitudinea
de compuși bioactivi din
plantele medicinale ce intră
în componența Bitterului
nostru de referință. 

Prin multitudinea de plante
conținute, Bitterul este o
băutură cu numeroase efecte
benefice asupra organismului.
Gustul amar al acestuia îl
recomandă ca fiind un bun
digestiv, iar numeroasele
principii active din cele 33 de
plante medicinale îi conferă
proprietățile unui excelent tonic
general. Folosit cu moderație,
Bitterul este un supliment
alimentar menit să stimuleze și
să întărească funcțiile vitale ale
organismului (de ex. digestie,
imunitate, circulație). Pentru
obținerea gamei de Bittere
Hypericum au fost folosite
plante culese din flora spontană
a țării noastre sau cultivate pe
soluri curate. Capacitatea de
valorificare a substanțelor
bioactive a fost crescută prin
folosirea unui proces de
extracție multifazic (extracție
hidroenzimatică și macerare).
Bitter Taina Plantelor Editie
Aniversara 25 ani Rosu 200ml
este un extract natural
hidroalcoolic, obținut din 33 de
plante medicinale cu proprietăți
fitoterapeutice deosebite. Acesta
este o ediție aniversară ce aduce
împreună acțiunea sanogenă a
plantelor medicinale din rețeta
originală a bitterului Taina
Plantelor și gustul delicios al
fructelor roșii din cele mai
apreciate siropuri Hypericum.
La fel ca și în cazul celorlalte
bittere Hypericum, Taina
Plantelor Roșu este preparat
aproape în integralitate din
plante medicinale existente în
flora României, majoritatea

fiind culese chiar din flora
spontană. Ne-am orientat după
principiul legăturii dintre om,
natură și credința că Dumnezeu,
când a creat omul, a creat și
mijloacele sale de subzistență și
viață sănătoasă în spațiul său
vital. Astfel, folosindu-ne de
experiența acumulată de-a
lungul a 25 de ani de când am
ales să aducem natura în
ajutorul sănătății, a luat naștere
Bitterul „Taina Plantelor Roșu”,
o îmbinare surprinzătoare, dar
armonioasă între gustul
puternic al bitterului și aroma
dulce a fructelor de pădure.
Asocierea de plante din formula
de față este gândită astfel încât
să facă din acest produs un tonic
și stimulent general al
organismului, un reglator al
funcțiilor vitale și al stării de
spirit. Este un adevărat „elixir al
vieții” prin multiplele acțiuni
binefăcătoare asupra sănătății și
stării generale a corpului. Acesta
ameliorează un număr variat de
simptome, și ajută la
neutralizarea efectelor
radicalilor liberi din organism.
Înlătură oboseala și stresul
conferind bună-dispoziție și
putere de muncă prin
conținutul bogat în substanțe
active valoroase.

Bitter Taina Plantelor
Edi\ie Aniversar[ 25 ani

Cite;te zilnic ;tirile de m]ine pe

Comenteaz[ articole pentru ziarul de m]ine

www.informatia-zilei.ro

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

S.C. TOPAGRAR S.R.L. 
angajează<

Reprezentant comercial
Descrierea jobului<
→ reprezintă societatea în relaţie cu clienţii>
→ Identifică, contactează clienţi noi cărora le prezintă produsele
şi serviciile firmei>
→ organizează activitatea de desfacere a firmei>
→ organizează campaniile de promovare
Descrierea companiei

Topagrar face parte dintr-un grup de firme cu capital german
activând în domeniul producției alimentare și agricole.

În cadrul unui concept integrat producem materia prima în
condiții atestate ecologic și o prelucram în produs finit livrând
produsele noastre at]t în interiorul tarii cit și partenerilor externi 
CV-urile se pot depune la adresa de e-mai< monica-
maria.butka@lindner-group.com

Informații la telefon< 0739866707.



CASE

l Cas[ 8 ari - Garofi\elor,
urgent. ( 0751.802.268
l V]nd cas[ Odoreu. (
0753.336.722
l V]nd cas[ strada Aron
Pumnul 22. 
l Cas[ Prietenia 87.000
euro> www.imo-vest.ro>
0743.284.965

APARTAMENTE 2 

l V]nd apartament 2
camere lux, strada Dariu
Pop. ( 0771.347.229
l V]nd apartament 2
camere, strada Cai;ilor. (
0747.306.602
l Micro 15 - 35.000 euro>
www.imo-vest.ro>
0743.284.965

APARTAMENTE 3 

l Micro 16, 3 camere,
parter, 63.000 euro. (
0731.624.219
l Micro 17 - 57.000 euro>
www.imo-vest.ro>
0743.284.965
l Central, renovat, din
c[r[mid[. ( 0770.369.452

APARTAMENTE 4 

l Centru Nou la cheie. (
0742.318.209

GARSONIERE

l V]nd garsonier[
Ostrovului etaj II. (

0743.132.979

V}NZ{RI TERENURI

l V]nd teren intravilan
M[rtine;ti. (

0745.250.539
l V]nd teren intrare
Ardud, 3 ha. (

0755.728.551
l Teren intravilan zona
M16. ( 0746.110.736
l Veti; 680 mp> www.imo-
vest.ro> 0743.284.965
l 15 hectare drumul
Careiului. ( 0753.689.105
l V]nd teren zona
Titulescu. ( 0754.485.626

CUMP{R{RI AUTO
STR{InE

l Cump[r autoturisme

avariate, rabla. (

0757.747.469
l Dezmembr[ri auto
cump[r[ autoturisme
pentru programul Rabla ;i
pentru fier vechi. (

0745.143.143
l Cump[r autoturisme
pentru programul Rabla.
( 0726.222.209

V}NZ{RI DIVERSE

l Rezervoare 1000 litri
(IBC) ( 0745.143.143
l 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
l V]nd c[rbune lignit,
calitate superioar[, asigur
transport, pre\ 390 ron /
ton[> v]nd azotat ;i
complexe. (

0722.692.316
l V]nd policarbonat nou,
grinzi. ( 0754.485.626

V}NZ{RI ANIMALE

l V]nd juninc[ ̀ mpline;te
termenul peste 3
s[pt[m]ni, o s[ aib[ vi\ea.
( 0746.867.634

CHIRII

l ~nchiriez garsonier[. (
0753.609.364
l 2 camere M17. (

0740.177.986
l Garsonier[ Burdea>
www.imo-vest.ro>
0743.284.965
l Dau cas[ `n chirie la 12
km de Satu Mare. (

0742.885.426

CUMP{R{RI

l Cump[r pene. (

0757.285.992
l Cump[r pene. (

0753.500.698
l Cump[r gr[din[ strada
Victoriei. ( 0743.638.570
l Cump[r autoturisme
pentru programul Rabla.
( 0748.055.158

MATRIMONIALE

l Domn 50 ani caut[
doman[ serioas[, singur[,

prefer s[ ;tie limba
maghiar[. (

049.170.731.19.23

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 f]nt]ni. (

0742.773.887

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[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 Cosim cur\i, gr[dini,
toalet[m tuia, toc[m
crengi, defri;[m teren. (
0746.971.042

l Recondi\ionez van[. (
0757.996.630
l Execut[m lucr[ri
construc\ii, orice. (

0759.812.563
l Firm[ execut[ case `n
ro;u cu 37.000 euro. (
0747.683.513
l Execut acoperi;e. (
0755.959.489
l Repara\ii acoperi;e,
hidroizola\ii, jgheaburi ;i
accesorii. ( 0756.637.012
l Execut sob[ de teracot[,
;emineu, cazan de \uic[,
etc. ( 0747.266.686
l Electrician execut
repara\ii. ( 0745.232.981
l Repar TV. (

0745.464.289

TRANSPORT 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

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 muncitori
construc\ii. (

0785.031.222
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

Societate comercial[
angajeaz[ lucr[tori
necalifica\i pentru diverse
s[p[turi manuale. (

0361.884.814

Mode Prima angajeaz[
confec\ionere cu
experien\[ ;i CTC-ist,
decont[m transportul,
bonuri de mas[. (

0740.609.339 Marsilia 26

l Angaj[m l[c[tu;, sudor,
atelier confec\ii metalice.
( 0744.391.940
l Angaj[m barman-
osp[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 sezonieri
barman([) ;i osp[tar([),
salariu atractiv. (

0744.965.591

SC Der;idan SRL
angajeaz[ manipulant
marf[ ;i ;ofer. (

0733.863.126

l Societate comercial[
angajeaz[ lucr[tor
comercial. (

0746.285.234
l Caut zidar `n
construc\ii. (

0742.758.714
l Firm[ de construc\ii
drumuri angajeaz[ ;oferi
profesioni;ti ;i
excavatori;ti. (

0741.030.139
l Societate comercial[
angajeaz[ electricieni `n
construc\ii, muncitori
califica\i ;i necalifica\i `n
construc\ii. (

0361.884.814

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 Depozit materiale de
construc\ii, firma Sales
Fierce and Professional
angajeaz[ ;ofer distribu\ie
materiale de construc\ii ;i
stivuitorist. (

0755.470.155

Brut[ria Daniel angajeaz[
brutar, muncitor
necalificat. (

0261.716.020

l Angaj[m confec\ioneri
cu experien\[ pentru
costume b[rba\i. (

0744.243.301,
0745.489.844

Magazin Fornetti angaj[m
personal. ( 0744.176.984

l Angaj[m agent de
securitate la obiectiv
industrial cu sau f[r[
atestat. ( 0361.406.325
(`ntre orele 08<00-12<00)

:ofer C+E pentru
comunitate, prelat[ sau
frigo, 2600-2900
euro/lun[. (

0748.939.728

:ofer C+E pentru curse de
tur-retur< RO-PL-RO,
weekendurile acas[,
venituri `ntre 1400-1800
euro. ( 0785.555.595

l City Comfort angajeaz[
gestionar clien\i Italia,
salariu foarte atractiv. (
0731.010.988

Restaurant “Moara cu
Noroc” angajeaz[ femeie
de servici. ( 0756.955.556

l Angaj[m v]nz[toare ;i
casier[. ( 0744.513.541

Angaj[m ;ofer ;i
manipulant marf[ (;i
sezonier). ( 0744.513.541

l Angajez brutar ;i feliator
(;i f[r[ experien\[). (
0744.513.541
l Foodtogo angajeaz[
buc[tari ;i ajutor buc[tari.
( 0748.885.258

SPA|II COMERCIALE

l Birou 45 mp> www.imo-
vest.ro> 0743.284.965

DECESE

Cu inimile fr]nte de
durere anun\[m trecerea
`n nefiin\[ a celei care a
fost iubita noastr[ mam[,
sor[ ;i bunic[ PAPP
ELISABETA (I|A),
n[scut[ BORBA:.
Amintirea ei va r[m]ne
mereu `n inimile noastre.
Priveghiul va avea loc
mar\i< 28.06.2022 la ora
18<00 iar `nmorm]ntarea
va avea loc miercuri la ora

13<00 la cimitirul de pe
strada Ama\ului.
Dumnezeu s[ te
odihneasc[ `n pace!
Familia `ndurerat[ 

Luni 27 iunie 2022 Informa\ia zilei 11Mica publicitate

CUMP{R FIER VECHI, 
CUPRU, ALUMINIU, ALAM{, 

PVC - TERMOPAN, 
ACUMULATORI AUTO. 

Transport gratuit-plata 
pe loc. 0261-989, 

0755-283431, 0753-836274

      Aşa cum scriam la mo-
mentul potrivit, în luna febru-
arie, înainte de deschiderea
sesiunii de depunere a
cererilor unice pentru sub-
venţiile aferenta anului 2022,
au fost organizate campanii
de informare, iată că şi în
această perioadă, sunt cam-
panii similare, spunea de-
unăzi Adrian Pintea, director
al Agenţiei de Pălăţi si Inter-
venţie pentru Agricultură -
APIA Central.

      După cum menţionează
publicaţia Agroinfo, Agenția de
Plăți și Intervenție pentru Agri-
cultură (APIA) desfășoară o
amplă campanie de informare a

fermierilor, crescătorilor de an-
imale despre plățile compen-
satorii acordate în cadrul
măsurilor de dezvoltare rurală.
Aceste plăți se adaugă la cele di-
recte, pe hectar și cap animal.
Conducerea APIA face un
turneu prin țară, întâlnindu-se
cu fermieri, crescători de ani-
male care vor să obțină infor-
mații despre accesarea plăților
compensatorii.
      Agenția de Plăți și Inter-
venție pentru Agricultură este
implicată în promovarea exclu-
sivă a măsurilor delegate de
AFIR către APIA din Progra-
mul National de Dezvoltare Ru-
rală (PNDR) 2014-2020.

Prin această amplă Cam-

paniei de informare, spunea di-
rectorul Pintea, ne propunem să
eficientizăm implementarea
măsurilor de dezvoltare rurală
gestionate și să creștem gradul
de absorbție a fondurilor eu-
ropene aferente acestora. Mă-
surile vizate sunt< Măsura 10 -
Agromediu și climă, Măsura 11
- Agricultură ecologică, Măsura
13 Plăți pentru zone care se
confruntă cu constrângeri nat-
urale, Măsura 14 - Plăți în
favoarea bunăstării animalelor,
Măsura 8 - Submăsura 8.1 - Îm-
pădurirea și crearea de suprafețe
împădurite, Măsura 15 - Sub-
măsura 15.1 - Plăţi pentru anga-
jamente de silvomediu.

Anița; I.

Măsuri menite a creşte gradul de absorbţie 
a fondurilor europene

VÂNZ{RI AP. 3 CAM.

VÂNZ{RI AP. 2 CAM.

VÂNZ{RI CASE

VÂNZ{RI TERENURI

VÂNZ{RI AP. 4 CAM.

VÂNZ{RI GARSONIERE

VÂNZ{RI DIVERSE

VÂNZ{RI ANIMALE

CHIRII

CUMP{R{RI

MATRIMONIALE

PREST{RI SERVICII

TRANSPORT TURISM

OFERTE SERVICIU

SPA|II COMERCIALE

= DECESE =

==== ==


