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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.
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ITV
7.00 :tirile s[pt[m]nii 8.00 Via\a
la |ar[ cu Ioan Ani\a; 11.00
Taina Credin\ei cu Mihaela Ghi\[
(r) 13.00 În Slujba Comunității
cu Mihai Sălceanu 14.00 Zone
folclorice, realizator Bianca
Cionca, invitat Petric[ Mure;an
15.00 EduStudio, realizator
Mirela Filimon 16.20 Taina
Credinței cu Mihaela Ghiță 19.00
:tirile S[pt[m]nii 20.00 În Slujba
Comunității cu Mihai Sălceanu
(r) 21.00 Zone folclorice
realizator Bianca Cionca

ANTENA 1
7.00 Observator 9.00 Neatza de
weekend 13.00 Observator 14.00
Cooking Show< Hello Chef 15.00
Te cunosc de undeva (R) 19.00
Observator 20.00 iUmor 0.15
iMai mult Umor cu Vlad
Dragulin  0.30 Kingsman<
Cercul de aur 3.15 Observator
(R) 4.00 Revelația (R) 6.00
Observator

PRO TV
7.00 :tirile Pro TV 10.00 Doctor
de bine 10.30 Umami< al 5-lea
gust   11.00 Prietenul meu
dinozaur -12.45 Apropo Tv 13.45
De bună voie și nesilită de nimeni
16.00 Visuri la cheie (R) 18.00
România, te iubesc! 19.00 :tirile
Pro TV 20.00 Misiune<
Imposibilă. Declinul 23.00
Wanted 1.15 Apropo TV  2.15
De bună voie și nesilită de nimeni
(R) 4.15 Rom]nia, te iubesc!
5.00 Ce spun românii (R) 6.00
Ştirile Pro Tv 

PRO CINEMA
8.30 Cupa Gilbert (R) 10.30 La
bloc (R) 12.45 Nunta cu Darcy
(R) 14.30 Vânătorul de crocodili
16.15 Lego Batman< Filmul 18.15
La bloc 20.30 O moarte mai bună

22.30 Interzis la... sex 0.30 O
moarte mai bună (R) 2.30
Apropo Tv 3.30 La bloc (R) 6.00
La Maruţă (R) 

TVR 1
7.00 Universul credinţei 8.00
Bucuria credinţei 8.30 Cronicile
spaţiului (R) 9.00 Guşti! Şi apoi
mănânci 9.30 M.A.I. aproape de
tine 10.00 Pro patria 10.30 Via\a
satului 13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal 14.30 Napoleon
Bonaparte – Campania din Egipt
- Partea a II-a 15.30 Exclusiv în
România 16.30 Gări de poveste
17.30 Istorii ascunse 17.55 Zi de
zi 18.00 Dosar România 18.55
Garantat 100% 19.40 Sport 20.00
Telejurnal 20.51 Meteo 21.00
Festivalul Internaţional de
Folclor Cantecele Munţilor -
2022  23.00 Drumul spre Qatar
0.00 Garantat 100% (R) 0.55 Zi
de zi (R) 1.00 Toamna bobocilor
(R) 2.45 Ai luat plasă! 3.30 Pro
patria (R) 3.55 Sport (R) 4.10
Telejurnal (R) 5.00 Universul
credinţei (R) 5.25 Guşti! Şi apoi
mănânci (R) 5.55 Yanxi, palatul
suspinelor (R) 6.55 Imnul
României

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 Destine ca-n
filme (R) 12.00 Sănătate cu de
toate 12.30 Levintza prezintă (R)
13.00 Flăcări pe comori 15.00
Drag de Romania mea! 17.00
D'ale lu' Mitică 18.00 Ora de ştiri
18.55 E vremea ta! 19.05
Comisarul Rex 20.00 Pădureanca
22.00 Curtezana 0.00 MotorVlog
(R) 0.30 Flăcări pe comori (R)
2.20 Ora de ştiri (R) 3.05 E
vremea ta! 3.20 Husarul de pe
acoperiş (R) 5.25 Ferma (R) 6.25

Teleshopping 6.55 Imnul
României

M1
6.55 Azi dimineața 9.53 Azi
înainte de masă 11.30 Unio 27
13.01 Jurnal de prânz 13.50
Jurnalul celor din V4 13.55 Azi
după masa 14.35 Banca de școală
15.35 Vârsta 16.35 Unio 27 17.35
Planeta albastră 18.33
Gospodarul maghiar 19.00
Jurnal 20.00 Știri 22.30 Jurnal
mondial 23.00 Jurnal 1.02 Jurnal
de închidere

RTL Klub
7.40 Clubul de puști 11.05 TV
musical 11.35 Sluga poporului –
ser. ucr. 12.20 Hotelul anului
13.05 Secolul XXI, legendele
trăiesc cu noi 14.15 All Rise – ser.
am. 16.40 Inimă de cerneală –
film am-engl-germ. 19.00 Jurnal
RTL 21.30 Îngerii lui Charlie –
film am. 0.05 Cine trage sforile?
– film am-chin.

Duna TV
7.00 Jurnal 9.30 Emisiuni și
transmisiuni religioase 13.01
Jurnal 13.50 Muzică de prânz
15.25 Lumea asta e de vânzare –
film magh. 18.25 Cartea de
bucate a lui Borbás Marcsi 22.25
Idila căpitanului Corelli – film
am-engl-fr. 0.35 Napoli violent –
film it. 2.10 Callas și Onasis –
film it. 

Tv2
7.10 Matinal Tv2  11.25
SuperCar – pt. șoferi 12.40
Magazin de Formula E 13.15 În
capcană – ser. germ. 13.55
Centrul Pământului – film am-
engl. 16.50 Cât îmi dai ca să te
împușc? – film am-can. 20.15 Și
eu voi fi star – show 22.45 Furios
și iute – film am-engl-fr-can. 1.55
Jason Bourne – film am.

ITV
7.00 :tiri 7.30 Audien\e `n direct
cu Victor Constantinovici (r)
9.00 Spiridu; Ghidu; (r)  12.00
:tiri 16.00 Info Studio,
realizator Ioan Ani\a; (r) 17.00
La psiholog, cu Ioana
Vladimirescu (r) 18.00 Taina
Credinței cu Mihaela Ghiță,
19.00 :tirile S[pt[m]nii 20.00
Via\a la |ar[ cu Ioan Ani\a;
21.00 EduStudio, realizator
Mirela Filimon

ANTENA 1
9.00 Adela (R) 12.00 Medicool
13.00 Observator 13.30
Revelația   15.45 Chefi la cuțite
(R) 19.00 Observator - Sport/
Meteo 20.00 Te cunosc de
undeva 0.00 Chefi la cuțite (R)
3.00 Observator 3.45 Alien<
Pactul 

PRO TV
7.00 :tirile Pro TV 10.00 I Like
IT  10.30 Superspeed 11.00
Cangurul Jack 12.45 Ce spun
românii (R) - • Ştirile PRO Tv
13.45 Șefa a intrat la apă 16.00
Vocea României (R)  19.00
:tirile Pro TV 20.00 Furios și
iute 8 22.45 Copshop 1.00
Resident Evil< Experiment fatal
(R) 3.00 Las fierbinți (R) 3.45 I
Like IT (R) 4.15 Cangurul Jack
(R) 6.00 Lecţii de viaţă (R)

PRO CINEMA
7.00 Ce spun românii (R) 9.00
Misterul lui Hailey Dean< O
căsnicie criminală (R) 10.45 La
bloc (R) 13.00 Dragoste pe note
(R) 14.45 Nunta cu Darcy 16.30
Cu toţii la surf 2< Mania valurilor
18.15 La bloc 20.30 Internul
23.00 Black Mass< Afaceri
murdare 1.30 Internul (R) 4.00

Apropo TV 5.00 La M[ru\[  (R)
5.45 La bloc (R) 

TVR 1
7.00 Cu capu-n zori 9.50
Vorbe;te corect! 10.00 Ferma lui
Jimmy 11.00 Vizita de lucru
11.30 Aventura urbană  12.30
Eu pot! 13.30 Cronicile
spaţiului 14.00 Telejurnal 14.30
Napoleon Bonaparte –
Campania din Egipt - Partea I
15.21 Ora regelui 16.15 Izolaţi
în România 16.45 Festivalul
Internaţional de Folclor
Cantecele Munţilor - 2022 18.45
Zi de zi 18.50 Teleenciclopedia
19.40 Sport 20.00 Telejurnal
20.58 Meteo 21.00 Toamna
bobocilor 23.00 Profesioniştii...
cu Eugenia Vodă 0.00 World
Cup Magazin 0.40 Ai luat plasă!
1.30 Istorii ascunse (R) 2.00 Eu
pot! (R) 2.50 Profesioniştii... cu
Eugenia Vodă (R) 3.40 Sport (R)
3.55 Viaţa satului (R) 6.00
Teleshopping 6.55 Imnul
României 

TVR 2
7.00 Teleshopping 7.30
Rom]nia... `n bucate  8.00
Teleşcoala (R)  8.30 MotorVlog
9.00 Genera\ia Fit 9.30 F[r[
prejudec[\i 10.00 Mic dejun cu
un campion 11.00 D'ale lu'
Mitică (R) 12.00 Fraţi de viţă
12.30 Cap compas 13.00 Gala
Umorului (R) 15.00 Femei de
10, bărbați de 10 17.00 Levintza
prezint[ 17.30 ~n direct cu viaţa
18.00 Ora de ştiri 18.55 E
vremea ta! 19.05 Comisarul Rex
20.00 Husarul de pe acoperiş
22.30 Culoarea Prieteniei -
Partea a II-a 0.40 Drag de
Romania mea! 2.35 Ora de ştiri
(R) 3.20 E vremea ta! (R) 3.30
Culoarea Prieteniei (R) - Partea

a II-a 5.20 Documentar 360°
Geo (R) 6.25 Teleshopping 6.55
Imnul României 

M1
6.55 Azi dimineața 9.53 Azi
înainte de masă 11.30 Unio 27
13.01 Jurnal de prânz 13.50
Jurnalul celor din V4 13.55 Azi
după masa 14.35 Banca de
școală 15.35 Vârsta 16.35 Unio
27 17.35 Planeta albastră 18.33
Gospodarul maghiar 19.00
Jurnal 20.00 Știri 22.30 Jurnal
mondial 23.00 Jurnal 1.02 Jurnal
de închidere

RTL Klub
7.50 Clubul de puști 11.45
Dădaca – ser. am. 11.20
Shepherd / Pes – ser. ucr. 14.25
Ultimul Mimzy – film am. 16.35
Superman și Lois – ser. am.
19.00 Jurnal RTL 21.00 X-
Faktor 23.15 Egalizatorul – film
am. 2.00 Eroi de sacrificiu – film
am.

Duna TV
7.00 Jurnal 9.10 Prietenii lui Noe
11.30 Steaua Albă – film ol.
13.05 Jurnal 13.55 Muzică de
prânz 14.30 Păzitorii gusturilor
15.05 Semn de viață – film
magh. 17.00 Căpitanul din
Tenkes – ser. magh. 20.40 Fără
panică! – film magh. 22.15
Regele Californiei -  film am-
mex.  23.50 Omul în costum alb
– film engl.

TV2
7.10 Matinal Tv2 10.10 Lupa –
mag. șt.  13.00 Bagajul – mag.
turistic 14.55 Taxi 2 – film fr.
16.50 Columbo – ser. am. 21.00
Tv2 – 25! - show 23.20 Și eu voi
fi star – show 0.50 Stephen King<
Culoarul morții – film am. 

PROGRAM TV PENTRU 24.09.2022 PROGRAM TV PENTRU 25.09.2022

→ 787< Al doilea sinod de la
Niceea (al șaptelea ecumenic)
restabilește cultul icoanelor.
→ 1180< Odată cu moartea
împăratului Manuel I
Comnenul, ultimul împărat al
dinastiei Comnenilor, a
început declinul Imperiului
Bizantin.
→ Născut în 1896 în Saint Paul,
Minnesota, la 24 septembrie
dintr-o familie de clasă mijlocie
înstărită, Fitzgerald (foto) a
primit numele după un văr de-
al său, Francis Scott Key,[14]
dar a fost întotdeauna cunoscut
ca Scott Fitzgerald. A primit
numele și după una dintre
surorile sale decedate, Louise
Scott Fitzgerald, una dintre cele
două care a murit cu puțin
timp înainte de nașterea
scriitorului. “Păi, cu trei luni
înainte să mă nasc eu," scria el
ca adult, “mama mea a pierdut
ceilalți doi copii ... cred că
atunci am devenit scriitor”. 

El a terminat patru

romane< Dincoace de Paradis,
Cei frumoși și blestemați,
Marele Gatsby, și Blândețea
nopții. Un al cincilea, Ultimul
magnat, a fost publicat postum.
Patru colecții cu povestiri
scurte ale sale au fost publicate,
precum și 164 de povestioare în
diferite reviste în timpul vieții. 

24 septembrie...`n istorie

→ 1923< Artista Maria Tănase
(foto) s-a născut în data de 25
septembrie 1913, în mahalaua
Cărămidarilor din București (azi
zona Palatul Copiilor–Parcul
Tineretului), Regatul României,
fiind al treilea copil al Anei
Munteanu, originară din
comuna Cârța, județul Sibiu
(Țara Făgărașului) și al florarului
Ion Coandă Tănase (1877-
1958), din satul Mierea-Birnici,
jud. Dolj (azi Mierea, com.
Crușeț, jud. Gorj), de pe valea
Amaradiei. A avut o soră și un
frate< Aurica (n. 1910) și
François (zis Franz, n. 1911).
A fost o interpretă română de
muzică populară, ușoară,

lăutărească, romanțe și teatru de
revistă. A fost supranumită
Pasărea măiastră, de către
Nicolae Iorga, în anul 1938. 

25 septembrie...`n istorie



CASE

l Cas[ 8 camere Bari\iu,
127.000 euro neg. (

0755.753.019
l V]nd cas[ Odoreu. (
0753.336.722
l V]nd cas[ R[dule;ti. (
0744.458.872
l Cas[ semicentral P+M, 8
ari, toate utilit[\ile, 88.000
euro. ( 0751.802.268
l V]nd cas[, curte ;i
gr[din[ l]ng[ T[;nad. (
0752.992.620
l Unim[t, p[dure, vie. (
0748.963.461
l V]nd / schimb cas[ nou[
la intrare `n Cionche;ti. (
0744.244.538

APARTAMENTE 2 

l V]nd apartament
central. ( 0741.251.769

APARTAMENTE 3  

l V]nd apartament central
3 camere, parter. (

0744.854.214

APARTAMENTE 4 

l V]nd apartament de lux
4 camere, etaj III, Micro 15.
( 0731.624.525

V}NZ{RI
GARSONIERE

l Garsonier[ l]ng[ Star
Medica, parter, camer[,
baie, buc[t[rie, hol,
decomandate, 25.000 euro.
( 0746.467.648
l V]nd 2 garsoniere
Ostrovului nr. 17, etaj IV.
( 0740.971.236
l V]nd garsonier[. (

0746.869.400

V}NZ{RI TERENURI

l V]nd teren, p[dure `n
comuna Veti;, 4 ha ;i loc de
cas[, central `n Oar, 10 ari
cu toate utilit[\ile la strad[.
Exclus intermediari. (

0730.882.255
l V]nd teren intravilan
M[rtine;ti. (

0745.250.539

V]nd loc de cas[ 6 ari cu
utilit[\i, Panait Cernea. (
0740.283.471

CUmp{R{RI aUTO
STR{InE

l Cump[r autoturisme
avariate/rabla. (

0757.747.469
l Cump[r autoturisme
pentru dezmembr[ri-fier-
vechi. ( 0745.909.507
l Dezmembr[ri auto
cump[r[ autoturisme
pentru programul Rabla ;i
pentru fier vechi. (

0745.143.143

V}NZ{RI DIVERSE

l Rezervoare 1000 litri
(IBC) ( 0745.143.143
l V]nd motocultor, moar[
pentru m[cinat, coas[. (
0745.942.500
l V]nd pres[ struguri. (
0740.068.902
l V]nd loc de veci,
cimitirul de pe L.Rebreanu.
( 0745.464.289
l V]nd pian Forster
Leipzig. ( 0771.608.496
l V]nd prune pentru
p[linc[. ( 0775.242.287

V}NZ{RI ANIMALE

l V]nd porci, ;oldani. (
0754.315.010
l V]nd purcei ;i ;oldani.
( 0741.114.308
l V]nd porci 12 lei/kg. (
0723.166.510

CHIRII

l Ofer spre `nchiriere 2
apartamente cu 2 ;i 3
camere `n Micro 17. (
0740.238.554

Dau `n chirie apartament o
camer[. ( 0740.669.456

l Ofer chirie apartament
Centru, 250 euro. (

0741.229.395
l Chirie ap. central, bld.
Transilvania. (

0787.778.964

Apartament 2 camere
nemobilat. ( 0742.217.763

CUMP{R{RI

l Cump[r pene 80 lei/kg.
( 0755.843.691
l Cump[r auto-moto
vechi. ( 0745.909.507
l Cump[r pene. (

0753.500.698

MATRIMONIALE

l B[rbat 38 ani, caut rela\ie
serioas[ pentru c[s[torie.
( 0732.721.393

PREST{RI SERVICII

l Acoperi;uri, case,
canaliz[ri. ( 0752.836.339
l Execut[m lucr[ri

interioare-exterioare<
montat u;i, demol[ri, case,
garduri. ( 0751.573.675
l Forez f]nt]ni. (

0742.773.887
l Renov[m apartamente,
mont[m/scoatem u;i,
repara\ii urgente. (

0754.609.906

Ra;chetez-pun parchet,
utilaj profesional. (

0746.623.401

l Execut cas[ la cheie,
60.000 euro. (

0747.683.513
l Fac sob[ teracot[,
;emineu, cazan \uic[. (
0745.298.199
l Lucr[ri interioare-
exterioare. ( 0770.103.684
l Repar TV. (

0745.464.289

TRANSPORT TURISM

l Marf[-mut[ri, iein. (
0745.049.715
l Tract[ri-auto-depanare-
rapid[. ( 0745.909.507
l Balastru-nisip. (

0754.813.461

OFERTE SERVICIU

l City Bistro angajeaz[
buc[tar, ajutor buc[tar. (
0748.885.258
l Angaj[m personal
pentru magazin alimentar.
( 0720.053.756

l Angaj[m manager
restaurant, osp[tare, aj.
buc[tar, buc[tar. (

0723.164.147
l Angajez muncitor
calificat ;i necalificat `n
domeniul confec\iilor
metalice. ( 0751.479.988
l Angaj[m muncitori `n
construc\ii pentru munc[
`n Austria. (

0043.681.817.46.941
l Restaurant Dabo Doner
angajeaz[ casier>
preparator. (

0746.150.021
l Societate comercial[
angajeaz[ asistent manager.
( 0744.439.788
l Angaj[m strungar,
l[c[tu;, sudor. (

0745.643.278
l :oferi C E, muncitori
necalifica\i. (

0747.037.508
l Brut[rie din Satu Mare
angajeaz[ brutari. (

0261.716.020
l Angaj[m agent de
interven\ie. (

0753.892.548
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BERBEC. Ceva, parcă nu ar
funcționa bine în viața ta, dar
acum se pare că totul se va schimba
radical. În relația cu colegii, sau în
plan sentimental, ceva scârțâia, dar
astăzi îți iese în cale ori o nouă iu-
bire, ori ți se oferă un nou loc de
muncă, unde te vei simți mai bine. 

TaUR. Te-ai oprit brusc într-o an-
umită fază a unui proiect profe-
sional la care tocmai muncești. Nu
s-a întâmplat nimic grav, este o
pauză bine meritată după atâta
efort, deci acum încearcă să te de-
conectezi un pic și să te mai ocupi
și cu alt ceva, nu doar mereu cu
munca. 

gEmEnI. Te-ai izbit de primul
hop mai serios în realizarea visului
tău și aproape că te lași influențat,
gata să renunți la el. Însă, o scânteie
se aprinde exact la momentul cel
mai potrivit și găsești soluția salva-
toare, care te ajută să treci peste
problemele întâmpinate.

RaC. Inspiri seriozitate și în-
credere, astfel, tot ce spui și tot ce
faci se bucură de cea mai bună
primire. Cei din jurul tău îți cer
sfaturi, informații, sau niște expli-
cații pentru lucruri pe care nu le
neînțeleg și cei care solicită astăzi
un sprijin din partea ta vor fi
mulțumiți.

lEU. Abia ai așteptat week end-ul,
făcându-ți impresia că vei putea
profita de cele câteva ore libere
disponibile. Așa va fi, dar nu toc-
mai cum ți-ai planificat tu. Nu vei
munci, nu îți vei rezolva zeci de
probleme restante, te vei relaxa, dar
nu dormind, ci cu prietenii. 

FECIOaRĂ. Te curtează astăzi de
o persoană lingușitoare, care caută
cu orice preț să-ți câștige simpatia
și încrederea. Însă, tu îți dai seama
repede că urmărește să te
cucerească, ca mai apoi să profite
de bunăvoința ta, deci n-o lași să se
apropie de coarda ta sensibilă. 

BalanȚĂ. Ca să poți păstra ceva
ce ai obținut, se mai cere un sacri-
ficiu din partea ta, pe care nu prea
ești dispus să-l faci.
Oricât de promiță-
tor ar fi finalul,
consideri că nu
merită efortul,
iar ție nu-ți stă
în caracter să
dai pentru ceva
un preț ce de-
pășește valoarea sa.

SCORpIOn. Faci echipă cu un
coleg de muncă pentru a realiza o
sarcină dificilă, care pe tine, de
unul singur te-ar fi depășit. Dar
pentru că ai un aliat bun care își
pune umărul alături de tine cu
aceeași implicare, lucrurile vor
evolua mult mai ușor și mai re-
pede.

SĂgETĂTOR. Deși prima reacție
este să ripostezi și să te enervezi la
piedicile care se ivesc, trebuie să
acționezi cu grijă și cu diplomație.
Sunt momente firești ale unui astfel
de plan complex la care tocmai lu-
crezi, însă cu puțină atenție și calm
se pot depăși simplu. 

CapRICORn. Nu dispui de ener-
gia necesară pentru a face față
sarcinilor pe care ți le-ai planificat.
Sunt prea multe, dar de data
aceasta ai mână liberă să spui
oricând nu, deci ce este peste put-
erile tale lasă-le pe altă dată, și așa,
astăzi îți stă mintea numai la dis-
tracție.

VĂRSĂTOR. Pentru a demara
acțiunea care s-a născut azi în
mintea ta ai nevoie de două resurse
importanete: de bani și de energie,
iar restul vine de la sine. La ora ac-
tuală parcă cu energia nu ai în-
tâmpina prea mari probleme, doar
banii îți mai lipsesc, dar se vor găsi!

pEȘTI. În adâncul sufletului tău se
dă o luptă crâncenă, de parcă ai
iubi două persoane și nu te poți de-
cide pe care să o alegi. Nu ai vrea
să renunți nici la actualul tău
partener, dar nici la relația care se
conturează, însă, știi și tu că nu
prea vor funcționa ambele simul-
tan.

HOROSCOP

DECESE

Ne desp[r\im cu durere de
ELENA :TEFANIDE
(n[scut[ ULMEANU), cea
care a fost lumina familiei
sale din Baia Mare, p]n[ la
v]rsta de 82 de ani.

Dumnezeu s[ o odihneasc[ `n
pace!
Sora Lucia, fra\ii Virgil ;i
Radu, cumnatele Georgeta,
Maria, nepo\ii Virgil, Sorin,
Adrian ;i copiii lor Radu,
Tudor, Alexandra. 

CONDOLEAN|E

Cu sufletele fr]nte de durere
ne lu[m un ultim r[mas bun
de la fratele, cumnatul ;i
unchiul nostru drag, POP
GHEORGHE ;i suntem
al[turi de so\ia sa Ana ;i fiica
Elena `n aceste dureroase
clipe. Dumnezeu s[-\i dea
odihn[ ve;nic[!
Sora Martica cu so\ul ;i copiii
Marius ;i Marieta cu familiile
lor 

___________
Suntem al[turi de colega
noastr[ Bot Magdalena `n
greaua `ncercare prin care
trece acum. Sincere
condolean\e. 
Colectivul Sindicatului SAM
FISC 

___________
Suntem al[turi de sora,
m[tu;a ;i veri;oara noastr[
`n marea durere pricinuit[
de trecerea `n nefiin\[ a celui
ce a fost POP GHEORGHE.
Dumnezeu s[-i a;eze
sufletul `ntre `ngerii lui cei
buni.
Fam. Cicio, fam. Sarca, fam.
Berinde 

___________
Sunt al[turi de colega ;i
prietena mea as. Deicu Elena
;i de mama ei `n aceste
momente grele a pierderii
tat[lui ei POP GHEORGHE.
Sincere condolean\e.
St[nescu Georgeta

CUMP{R FIER VECHI, 
CUPRU, ALUMINIU,

ALAM{, 
PVC - TERMOPAN, 

ACUMULATORI AUTO. 
Transport gratuit-plata 

pe loc. 0261-989, 
0755-283431, 
0753-836274

Comercializ[m
cărbune de foc

calitate superioară.
Cu factur[ și
certificat de

conformitate.
Tel. 0758.309.529

liceul cu program Sportiv Satu mare
organizează concurs pentru ocuparea 1 post administrator financiar I S

perioada nedeterminată

Condiții<
- Vechime în muncă< minimum 9 ani

- Studii< superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic,
financiar-contabil

Concursul va avea loc<
- Proba scrisă< 06.10.2022, ora 9.00

- Proba interviu< 10.10.2022, ora 11.00, la sediul instituției 
- Data limită depunere dosar 28.09.2022, ora 15.00 la sediul liceului, strada

Ioan Slavici, nr. 43
Relații suplimentare se pot obține la nr. tel. 0261717464

Cu profund[ durere `n
suflet anun\[m trecerea `n
nefiin\[ a dragului nostru so\
;i tat[

pOp ghEORghE
Priveghiul va avea loc la

capela cimitirului de pe
strada Rodnei, azi< s]mb[t[,
24.09.2022 ora 19<00 iar
slujba de `nmorm]ntare va
avea loc duminic[, 25.09.2022
ora 13<00. 

Dumnezeu s[-l ierte ;i s[-l
odihneasc[.

So\ia Ana ;i fiica Elena 

= DECESE =

= CONDOLEAN|E =

Colectivul sec\iei Medicin[ Intern[
este al[turi de colega asistenta Deicu
Elena `n aceste momente de grea
`ncercare ;i durere pricinuite de
trecerea la cele ve;nice a tat[lui ei 

pOp ghEORghE
Dumnezeu s[-l odihneasc[ `n pace.
Sincere condolean\e! 

= COMEMOR{RI =

Cu ad]nc[ durere `n
sufletele noastre ne
amintim de ziua `n care
acum 23 de ani ne-a
p[r[sit pentru totdeauna
dragul nostru so\, tat[ ;i
bunic 

prof. 
maRC IOan

Te vom p[stra mereu
`n sufletele noastre. 

Bunul Dumnezeu s[-
\i vegheze somnul ;i s[-\i
dea odihn[ ve;nic[.

Familia

VÂNZ{RI AP. 3 CAM.

VÂNZ{RI AP. 4 CAM.

VÂNZ{RI AP. 2 CAM.

VÂNZ{RI CASE

VÂNZ{RI 
GARSONIERE

VÂNZ{RI TERENURI

VÂNZ{RI DIVERSE

VÂNZ{RI ANIMALE

CHIRII

CUMP{R{RI

MATRIMONIALE

PREST{RI SERVICII
TRANSPORT TURISM

OFERTE SERVICIU

= DECESE =

= CONDOLEAN|E =


