Luni 10 august 2020

Mica publicitate

10 Informa\ia zilei

În Piaţa agroalimentară din Carei,
s-a remarcat o sensibilă reducere
de preţuri la sfârşitul săptămânii
trecute
Pe vreme de vară mai
ales, locuitorii municipiului
Carei se bucură de o
aprovizionare bună cu
legume şi fructe de sezon,
care de cele mai multe ori
ajung în piaţa agroalimentară din localităţi
limitrofe precum Tiream,
Pişcolt, ca să dăm câteva
exemple. Concurenţa în
ofertă şi mai ales în preţuri
este acerbă.
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Acum, Ghi\uc[ c]nd treci
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Cu deosebit[ compasiune
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Magazinele de unde se poate
cump[ra ziarul Informa\ia Zilei

Aşa cum ştiţi, în vecinătatea
pieţei este şi un supermarket, de
regulă bine aprovizionat.

Exemple de prețuri
Potrivit
informaţiilor
obţinute de la locuitori ai
municipiului, la sfârşit de
săptămână, oferta a fost
generoasă.
Iată câteva exemple demne
de luat în seamă< cartoﬁ 1-2
lei/kilogram> varză albă de vară
1- 1,5 lei/kilogram> conopidă 5
– 7 lei/kilogram> gulii 1-3
lei/bucată> fasole păstăi 3-6
lei/kilogram>
zarzavaturi
asortate 2,5 - 4 lei/legătură>
ţelină 1,5 – 2,5 lei bucata> boabe
de fasole din acest an 10-12
lei/litru> roşii 3-7 lei/kilogram>
ardei gras 5 lei/kilogram, ardei
kapia 5 – 7 lei/kilogram>
castraveţi 2-5 lei/kilogram>
vinete 3 - 5 lei/kilogram> ceapă
uscată 1 - 2 lei/kilogram> hrean
10 - 12 lei/kilogram> diverse
verdeţuri – mărar, cimbru,
frunze de ţelină, de pătrunjel un leu/legătură> dovlecel 1 -2,5
lei bucata, în funcţie de mărime>
aﬁne 20- 22 de lei/kilogram>

În Piața din Carei se vând fructe și legume din localitățile
apropiate municipiului
piersici 8-10 lei/kilogram>
prune 4-5 lei/kilogram> pere 5 6 lei/kilogram> porumb pentru
ﬁert un leu bucata> pepene
verde 2 - 2,5 lei/kilogram şi
pepene galben 5 lei/kilogram.
Flori diverse la buchet s-au
vândut în funcţie de mărime şi
soi, la 2,5 – 5 lei buchetul.

Aprovizionare bună
a producătorilor locali
Privind cu o săptămână în
urmă, putem spune că se face
remarcată o uşoară reducere a
preţurilor, ceea ce este în folosul
consumatorilor.
Cele menţionate mai sus
sunt o dovadă a unei bune
aprovizionări
de
către
producătorii din zonă a pieţei
agro-alimentare, dar în egală

măsură, gospodinele care şi-au
făcut un bun obicei de a pregăti
diverse
conserve
pentru
perioada de toamnă-iarnă, au la
dispoziţie numeroase legume şi
fructe care se pretează la aşa
ceva.
Aşa cum puteţi remarca,
preţurile sunt similare cu cele
din pieţe sătmărene, dar şi
diversitatea ofertei.
Legumicultorii susţin că
probleme deosebite a pus în
acest an mana, care se manifestă
mai ales în cazul culturilor din
câmp, în mod expres la roşii,
produs deosebit de căutat şi
consumat în această perioadă.
Munca pentru a contracara
efectele negative ale manei este
deosebit de multă, numai că nu
se poate reﬂecta şi preţul
produsului expus pe tarabă.
Ioan A.

forfetară și sunt destinate<
• întreprinderilor mici și
mijlocii care fac dovada prin
situațiile ﬁnanciare depuse că
nu dețin salariați cu contract
individual de muncă la data de
31.12.2019
• PFA, ONG-uri cu activitate
economică în unul din
domeniile
de
activitate
prevăzute în Anexa nr. 1
• PFA/CMI dacă au fost
implicate
în
transportul,
echiparea,
evaluarea,
diagnosticarea și tratamentul
pacienților diagnosticați cu
COVID-19, care nu au
beneﬁciat de stimulentul
medicat acordat în baza OUG
43/2020.
Bugetul alocat pentru
acordarea de microgranturi este
în valoare totală de 100
milioane euro. Granturile
destinate capitalului de lucru
vor avea o valoare cuprinsă
între 2.000 și 150.000 euro,
fondurile alocate ﬁind în
valoare de 350 milioane euro.
Valoarea sprijinului din
fonduri externe nerambursabile
pentru capital de lucru se
stabilește în tranșe, în funcție de
cifra de afaceri aferentă anului
2019 și reprezintă 15% din
aceasta, nu mai puțin de 2.000
euro și nu mai mult de 150.000
euro, bugetul alocat ﬁind în
valoare de 350 milioane euro.
Valoarea granturilor nu
include
coﬁnanțarea
beneﬁciarilor de ajutor de stat,
în procent de minim 15% din

valoarea grantului solicitat.
Pentru
acordarea
granturilor destinate capitalului
de lucru, Ministerul Economiei
va elibera, în perioada 1 august
– 15 septembrie 2020, la cerere,
certiﬁcate de situații de urgență,
operatorilor economici a căror
activitate a fost afectată în
contextul pandemiei SARSCoV-2 în perioada stării de
urgență Granturile pentru
investiții se acordă pe proiect și
beneﬁciar și au o valoare
cuprinsă între 50.000 euro și
200.000 euro, în funcție de
nevoile de ﬁnanțare ale
proiectelor de investiții depuse.
Fondurile totale alocate pentru
granturile destinate investițiilor
sunt în valoare de 550.000.000
euro.
Granturile pentru investiții
nu includ coﬁnanțarea proprie
a beneﬁciarilor stabilită în
procent de minim 15% din
valoarea grantului solicitat de
către beneﬁciarii din regiunile
mai puțin dezvoltate.
Granturile se acordă IMMurilor care implementează
investiții necesare pentru<
extinderea capacităților de
producție existente și a
prestărilor
de
servicii>
realizarea de unități noi ale
capacităților de producție
existente sau unități noi de
prestare de servicii> reabilitarea/
modernizarea unităților de
producție existente sau a celor
de prestare de servicii.
Deleanu V.

l V]nd `n T[t[re;ti cas[,
anexe ;i gr[din[ 37 ari. (
0729.273.342
l V]nd cas[ l]ng[ T[;nad
la 3,5 km. ( 0745.507.978
l V]nd cas[ cu spa\iu
comercial ;i 40 ari teren `n
Halmeu. ( 0771.616.781
l V]nd cas[ cu teren ;i
gr[din[ `n Hrip, comuna
P[ule;ti, la 12 km de Satu
Mare.
Informa\ii
(
0745.366.713, 0720.690.810
l V]nd cas[ `n localitatea
Beltiug. ( 0763.634.574
l V]nd cas[ cu mansard[
Noroieni. ( 0746.928.556
l V]nd cas[ `n Iojib. (
0723.546.762
l Bercu Ro;u, cas[ de
vacan\[ + 7 ari teren. (
0745.600.790
l 10 ari + cas[ cu
mansard[, neﬁnisat[ `n
(anexe
interior
(
gospod[re;ti).
0742.660.464
l V]nd cas[ strada
Odoreului, pre\ 65.000
euro. ( 0747.227.368
l
Vil[
Ama\ului,
www.imo-vest.ro,
(
0743.284.965
APARTAMEnTE
VÂNZ{RI AP. 1 1CAM.
l Central, 37.500 euro,
(
www.imo-vest.ro,
0743.284.965
APARTAMEnTE
VÂNZ{RI AP. 2 2CAM.
Proprietar,
v]nd
apartamente 2-3 camere,
bloc nou, strada Gellert
Sandor. ( 0772.262.117,
www.skyfallconstruct.ro

Granturi în valoare de 1 miliard de euro
pentru IMM-uri
Guvernul României a
adoptat Ordonanța de urgență
pentru deschiderea a 3 scheme
de ﬁnanțare pentru IMM-urile
care au fost puternic afectate de
criza coronavirusului COVID19, a anunțat Ministerul
Economiei.
Măsurile vizează sprijinirea
din
fonduri
europene
nerambursabile,
aferente
Programului
Operațional
Competitivitate 2014 – 2020, în
cuantum de 1 miliard euro, a
întreprinderilor mici și mijlocii,
prin
acordarea
de
microgranturi, granturi pentru
capital de lucru și granturi
pentru investiții. Banii trebuie
să ajungă la ﬁrme până la
sfârșitul acestui an – a declarat
ministrul Virgil Popescu.
Iată ce reprezintă cele trei
forme de sprijin din fonduri
externe nerambursabile<
•
microgranturi
pentru
microintreprinderi, acordate
din
fonduri
externe
nerambursabile sub formă de
sumă forfetară
• granturi pentru capital de
lucru, acordate beneﬁciarilor
sub formă de sumă forfetară și
în procent din cifra de afaceri
• granturi pentru investiții
productive acordate IMMurilor din fonduri externe
nerambursabile
în
baza
evaluării
proiectului
de
investiții depus.
Microgranturile, cu o valoare de
2.000 euro, se acordă o singură
dată, sub formă de sumă

VÂNZ{RI CASE
CASE

Program Mica Publicitate
str. Micu Klein nr. 2
zilnic 9<00-19<30
sâmb[t[ ~nCHIS
duminic[ 12<00-19<30

l V]nd apartament dou[
camere
centru.
(
0749.063.949
l V]nd apartament cu 2
camere, str. Victoriei,
Negre;ti
Oa;.
(
0728.754.659
l V]nd ap. 2 camere. (
0754.895.131
l V]nd apartament 2
camere Micro 14, parter.
( 0748.926.270 (dup[ ora
16<00)
l Carpa\i II, etaj IV,
complet
renovat.
(
0735.309.142
l Clo;ca, 34.000 euro,
www.imo-vest.ro,
(
0743.284.965
APARTAMEnTE
VÂNZ{RI AP. 3 3CAM.
l V]nd apartament 3
camere l]ng[ Mall Nepi. (
0742.013.133
l Central, c[r[mid[,
mobilat, renovat. (
0770.369.452
l Solidarit[\ii, 42.500 euro,
(
www.imo-vest.ro,
0743.284.965
APARTAMEnTE
VÂNZ{RI AP. 4 4CAM.

Cite;te zilnic ;tirile de m]ine pe

www.informatia-zilei.ro
Comenteaz[ articole pentru ziarul de m]ine

l Central, 4 camere, bloc
nou. ( 0749.089.956
l V]nd ap. 4 camere,
Centru
nou.
(
0043.699.109.024.59
l Micro 17, 50.000 euro,
www.imo-vest.ro,
(
0743.284.965
l V]nd apartament 4
camere, mobilat, utilat
complet, bloc izolat, Micro
15. (0745.616.885
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TRANSPORT TURISM

Daniseb curse regulate satu Mare - Carei, 0744/580126.

l Pui, ra\e, g];te ;i curci,
precrescute `n Ciuperceni.
( 0744.961.898
l
V]nd
porci.
(
0743.597.226
l V]nd albine. (
0748.078.223
l V]nd purcei cu vacinurile
la zi de 8 s[pt[m]ni. (
0745.338.852
l Ras[ Sannen - capr[ ;i \ap
de trei luni. ( 0729.383.243
l V]nd porc 190 kg, 9
lei/kg. ( 0746.086.949
CHIRII CHIRII

VÂNZ{RI GARSONIERE
GARSOnIERE
V}nZ{RI
l
V]nd
garsonier[
Ostrovului nr. 4, ap. 69, etaj
II. ( 0748.344.650

DIVERSE
V}nZ{RI
VÂNZ{RI
DIVERSE

VÂNZ{RI TERENURI
TEREnURI
l V]nd teren intravilan pe
drumul Veti;, 78 ari
integral. ( 0740.191.792
l V]nd 25 ari intravilan
Decebal. ( 0742.498.772
l Teren P[ule;ti. (
0745.312.597
l V]nd teren intravilan,
aprox. 30 ari, 2500 euro/ar
neg., Botiz. ( 0753.671.828
l V]nd 9,18 ha teren arabil
`n Tiream. ( 0744.327.778
l 1 ha teren intravilan,
Pot[u, curent + ap[. (
0745.600.790
l V]nd 10 ari teren
intravilan strada Odoreului.
( 0747.227.368
l Strada Dara 520 mp,
(
www.imo-vest.ro,
0743.284.965
l V]nd loc de cas[ Micula,
1.45 ha, 122 front,
posibilit[\i curent ;i ap[. (
0761.879.372
CUMP{R{RI AUTO
STR{INE
l Cump[r ma;ini pentru
Rabla, asigur transportul ;i
radierea. ( 0757.522.410
l Cump[r autoturisme
avariate/rabla.
(
0757.747.469
l Cump[r autoturisme
Rabla, garan\ie la radiere.
( 0726.222.209
~NCHIRIERI AUTO
STR{INE
(

l
Autoturisme.
0743.450.946

(
l
Autoturisme.
0753.939.252
l ~nchiriez ma;ini. (
0740.794.370

l V]nd lemne, de;euri,
rumegu;. ( 0745.569.712
l V]nd lemne foc. (
0742.742.696
l V]nd c[rbune lignit,
lemne de foc esen\[ tare,
asigur transport jude\ul Satu
Mare. ( 0722.692.316
V}nZ{RI
MOBIl{
VÂNZ{RI
MOBIL{
l Scaune, mese. (
0745.312.597
l Mobil[ alb[ (sufragerie).
( 0744.110.853
SPA|II
SPA|IICOMERCIAlE
COMERCIALE
l ~nchiriez spa\ii pentru
birouri, Micro 16, strada
Gellert Sandor, pre\ 250
euro. ( 0772.262.117,
www.skyfallconstruct.ro
Dau `n chirie spa\iu
comercial
ultracentral,
renovat.
Detalii
(
0741.610.891
l 50 mp spa\iu central>
(
www.imo-vest.ro,
0743.284.965
AGRICOlE
VÂNZ{RI AGRICOLE
l V]nd combin[ John
Deere
E970>
Class
Dominator 96> tractor New
Holland
TM190,
sem[n[toare p[ioase SUP,
SPC rom]neasc[, mas[
Class Conspide S75, Itron,
toate `n stare perfect[ de
(
func\ionare.
0752.198.896, 0741.330.618

l Dau `n chirie apartament
Carpa\i II. ( 0728.954.692,
0261.871.526
l Dau `n chirie apartament
dou[ camere la etajul III,
semimobilat, zona Carpa\i
II, strada Homorodului, `n
fa\[ la Unicarm, 200 euro.
( 0756.559.941
Dau `n chirie apartament
trei camere la etajul 4,
semimobilat,
modiﬁcat
zona Micro 17, strada
Some;ului, 220 euro. (
0756.559.941
l ~nchiriez apartament 55
mp `n zon[ central[. (
0742.013.133
l ~nchiriez garsonier[
Clo;ca. ( 0770.375.587
l Dau `n chirie ap. cu 2
camere vizavi cu Kauﬂand.
( 0746.309.982
l Apartament centru. (
0758.042.096
l 2 camere semicentral,
cas[ zona ;trandului,
(
www.imo-vest.ro,
0743.284.965
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
Cump[r[m la cele mai avantajoase
pre\uri de;euri metalice feroase ;i
neferoase, acumulatori, cutii de
carton, ambalaje.

SC FEROMETAl SRl
str. Magnolia, nr. 40, nr. 53
Negre;ti-Oa;, str. Victoriei, nr. 3 D
Tel.< 0744.777.340, 0754.250.539,
0757.162.033

Cump[r ﬁer vechi ;i
neferoase, acumulatoare
auto, transport gratuit, plata
pe loc. ( 0730.444.660

S u d o k u - un joc pentru inteligen\i
8

5

4
Jocul nr. 3282

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.

3
2

5
1

9

3 9 5

2 7 8

6

3
2
4

3

9
3

6

7 2

Solu\ia la jocul nr. 3281

7

l Cump[r ma;ini pentru
programul Rabla. Asigur
radierea. ( 0757.649.685
l Cump[r pene vechi/noi.
( 0753.500.698
l Cump[r cas[ `n Satu
Mare mal drept Some;. (
0745.507.978
l Prelu[m vouchere de
vacan\[. ( 0722.692.316
l Cump[r autoturisme
Rabla. Transport, radiere
gratuit. ( 0748.055.158
CONTACTE
INTIME
COnTACTE
InTIME
l Brunet[. ( 0755.733.859
PREST{RI
SERVICII
PREST{RI
SERVICII
l Forez f]nt]ni. (
0742.235.813
l Execut[m cabane lemn,
terase,
foi;oare.
(
0751.242.990
l :coal[ pentru permis de
conducere categoria BE. (
0740.794.370
l Ra;chetez ;i pun parchet
cu utilaj profesional, ofer
calitate. ( 0746.623.401
l Repar frigidere, ma;ini
sp[lat la domiciliu. Ofer
garan\ie. ( 0261.766.572,
0361.806.612, 0745.868.542,
0766.544.498
“Pufosul” - cur[\[torie
perne, plapume, lenjerii. (
0757.335.648, 0742.235.813
l Ra;chetez ;i pun parchet
masiv ;i laminat, cu ma;in[
(
cu
aspirator.
0742.397.265
l Execut case de la A la Z,
ﬁnisaje, gresie, faian\[,
parchet, rigips, vopsit,
tencuit,
montat
u;i,
geamuri. ( 0754.609.906
l Renov[ri apartamentecase de la A-Z. (
0754.513.544
:ape, ;lefuit de ;ape,
garduri, fa\ade, tencuieli,
ﬁnisaje,
betoane.
(
0749.453.599
(
l
Electrician.
0741.761.228
l Firm[ execut[ case cu
materiale proprii, P+M, 200
mp, 43.000 euro + lucr[ri `n
(
construc\ii
A/Z.
0747.683.513, 0753.886.891
l Execut lucr[ri universale
construc\ii. ( 0752.990.005
Execut[m
jgheaburi,
burlane, acoperi;uri \igl[
metalic[, repara\ii urgente.
( 0755.476.108
l Ferestre-u;i la comand[,
(
Cuza
Vod[
10.
0746.987.480
l Execut[m lucr[ri de
construc\ii<
interioareexterioare. ( 0742.704.507
l Repara\ii instala\ii ap[,
canalizare. ( 0759.870.687
l Meditez limba german[,
copii 4-10 ani, pre\ bungaran\ie. ( 0748.055.158
l Electrician/repara\ii. (
0745.232.981
l
Repar
TV.
(
0745.464.289
l
Cur[\im,
ad]ncim
f]nt]ni. ( 0731.753.800
l S[p[m manual, funda\ii,
canaliz[ri, orice, construim
garduri,
consolid[m
funda\ii, case, demol[m. (
0731.753.800

Informa\ia zilei 11

Dacă îți plac hainele și
vrei să faci parte dintr-o
echipă tânără și dinamică,
atunci te așteptăm s[ devii
colegul nostru la depozitul
nostru din Dorolț< cu salariu atractiv și competitiv,
cu bonusuri de haine și premii, cu transport la muncă
asigurat sau plătit, cu program de lucru pe un singur
schimb.
Informa\ii `ntre orele< 8-17
la nr. Tel< 0754 070 194
;i prin e-mail< info@secondtex.ro
l Firm[ specializat[ `n
administrare imobile ;i
asocia\ii de proprietari cu
vast[
experien\[
`n
domeniu, www.imo-vest.ro,
( 0743.284.965
Execut[m morminte, cripte,
monumente funerare ;i
sp[lare / cur[\are morminte
vechi cu aparate speciale. (
0749.557.568
l Execut zugr[veli, gresie,
faian\[, iein ;i rapid. (
0758.528.653
Repar ma;ini de sp[lat la
domiciliu. ( 0261.714.485,
0753.484.654
TRAnSPORT
TRANSPORTTURISM
TURISM
l Transport persoane
Austria. ( 0740.794.370
l Transport balastru, nisip,
moloz, lemne foc. (
0743.488.272
l Transport locuri `nguste
3-7 mc nisip, balast,
p[m]nt,
moloz.
(
0755.671.938
Balastru 150
0747.372.280

ron.

(

l Transport nisip, balast,
piatr[, p[m]nt, moloz 6-1020 mc. ( 0745.203.220
l Transport nisip, balast,
moloz, lemne de foc. (
0754.895.771
l Transport persoane
Austria-Germania, adres[.
( 0745.241.118
l Transport basculabil 3
mc, nisip, balastru, diverse.
( 0742.567.167
OFERTE
SERVICIU
OFERTE
SERVICIU
Fabrica de mobil[ din
Culciu Mare angajeaz[
t]mplari cu experien\[.
Asigur
transport.
(
0753.267.154, 0744.330.875,
0754.682.235
Firm[ nou[ angajeaz[ 100
muncitori< confec\ionere,
tapi\eri, operator CNC,
muncitori necaliﬁca\i. (
0732.143.063, salariu foarte
atractiv,
bonusuri
de
performan\[ ;i decontarea
transportului. Locul de
munc[< strada Oituz nr. 4,
Satu Mare
Restaurant
angajeaz[
buc[tar ;i ajutor buc[tar,
oferim
transport
persoanelor interesate din
afara
localit[\ii.
(
0740.872.122
l Caut muncitori `n
ﬁnisare. ( 0748.333.872
l Angajez fat[ t]n[r[
pentru salon coafur[ cu sau
f[r[ experien\[, zona
Titulescu. ( 0746.435.285

l Vitabene Huber Austria
ofer[ locuri de munc[
`ngrijire la domiciliu `n
Austria. Oferim cursuri de
preg[tire. ( 0740.077.491
l Angaj[m camerist[ hotel,
buc[tar. ( 0743.480.852
l Angaj[m buc[tar. (
0744.813.632
Restaurant
angajeaz[
osp[tar. ( 0740.872.122,
0744.165.430
l Angajez ;ofer taxi. (
0740.794.370
l
Angajez
personal
auto.
sp[l[torie
(
0740.617.356
Angaj[m electromecanic
automatiz[ri sau electrician
pentru
`ntre\inere
;i
repara\ii. Detalii la (
0744.785.206
l Angajez muncitor `n
construc\ii, banii `n ﬁecare
sear[. ( 0747.683.513
l
Angajez
t]mplar
universal cu sau f[r[
experien\[, zona str. Aurel
Vlaicu. ( 0743.825.393
l C[ut[m persoan[ pentru
`ngrijirea unei b[tr]ne `n
localitatea T]r;ol\. (
0033.630.004.065
l Angaj[m muncitori `n
(
brut[rie.
Inf
0261.716.020
Caut femeie pentru `ngrijire
bolnav, la 65 km de Satu
Mare. ( 0740.056.302
l Angajez buc[tar, ajutor
buc[tar. ( 0746.227.601
l Angaj[m femeie de
serviciu,
asocia\ia
de
locatari Milcov 1, T2. (
0742.574.975
l Angaj[m contabil[
pentru eviden\[ primar[. (
0744.513.541
l Angaj[m brutari ;i ajutor
patiseri ;i cofetar[. (
0744.513.541
l Angaj[m casier[ ;i
(
v]nz[toare.
0744.513.541
l Angaj[m gestionari
depozit b[uturi, ambalator
produse. ( 0744.513.541
l Angajez tractorist cu
experien\[, ofer salariu
motivant + alte facilit[\i. (
0752.198.896, 0741.330.618
l Caut familie la ferm[ de
vaci. ( 0740.056.302
Angajez ;ofer taxi la Vip. (
0740.235.660
l SC angajeaz[ meseria;i
pentru reparat acoperi;uri.
( 0361.884.814, orele
07<30-15<30
l
Leb[da
angajeaz[
stivuitorist cu atestat (
0742.731.151
l Angaj[m `ngrijitoare la
domiciliu. ( 0742.390.675

