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CASEVÂNZ{RI CASE
l V]nd cas[, sat Hrip, com
P[ule;ti. (0745.366.713,
0720.690.810
l Dobra, centru, sat.
(0742.601.002
l V]nd cas[ `n P[ule;ti,
Principal[. (0746.344.813
l V]nd urgent parte de
cas[ sau schimb pe
apartament.
(0770.303.778
l Cas[ Viile SM pentru 2
familii. (0770.445.190
APARTAMENTE
VÂNZ{RI AP. 22CAM.
l V]nd ap. 2 camere Pia\a
Some;, pre\ 28.000 euro
neg. (0775.349.609
l M15, etaj III, neﬁnisat.
(0745.330.184
l V]nd sau schimb cu
garsonier[+diferen\a,
apartament 2 camere `n
Carpa\i I, parter, renovat,
33.000
euro.
(0740.527.752
APARTAMENTE
VÂNZ{RI AP. 33CAM.
l V]nd sau schimb ap. 3
camere. (0754.462.419
l Asocia\ie, etaj I, Clo;ca.
(0745.330.184
VÂNZ{RI TERENURI
TERENURI
l V]nd teren intravilan
8300 mp + imobil, curent +
ap[, Pot[u. (0745.600.790
l V]nd 4,37 ari la Burdea.
(0261.870.733
Iau p[m]nt `n arend[ `ntre
Dorol\-Satu-Mare-Dara.
(0741.429.955
V]nd dou[ parcele de teren
arabil una de 20 ha, SatuMare-Decebal ;i una de 15
ha,
Satu-Mare-drumul
Careiului. (0753.689.105
l V]nd teren arabil `n Satu
Mare. (0751.337.595
Intravilan zona
(0746.110.736

M16.

CUmp{R{RI aUTO
STR{InE
l Cump[r autoturisme
avariate. (0757.747.469
~nChIRIERI aUTO
STR{InE
l ~nchiriez autoutilitar[
Ford 3.5 tone cu tot cu ;ofer.
(0745.806.989
VÂNZ{RI
DIVERSE
DIVERSE
V}NZ{RI
l V]nd lemne fag, gunoi,
de;euri. (0741.427.544
l Rezervoare IBC 1000 litri.
(0745.143.143
l Toc[tor de struguri
manual ;i electric ;i capace
Logan originale pe 15” (
0741.073.618
SPA|II
COMERCIALE
SPA|II
COMERCIALE

S.C. AURORA SA
`nchiriaz[ spa\iu
pentru frizerie-coafur[
`n suprafa\[ de 30 mp.
Solicit[rile se depun la
secretariat ;i pentru
informa\ii
suplimentare la telefon
0730713550,
0730713557
l V]nd cl[dire 100
mp+teren 7,5 ari `n zon[
industrial[, `ntre Botiz ;i
SM, pre\ 20.500 euro.
(0730.254.504
V}NZ{RI
MOBIL{
VÂNZ{RI
MOBIL{
l
Scaune,
(0745.312.597

mese.

V}NZ{RI
VÂNZ{RIAGRICOLE
AGRICOLE
l V]nd balo\i lucern[.
(0742.920.563
l
V]nd
porumb.
(0261.730.771
l V]nd polen crud de
albine. (0770.558.835
l V]nd sem[n[toare de
p[ioase SUP21, suport cu 3

grape, ma;in[ administrat
`ngr[;[m]nt.
(0744.910.426
VÂNZ{RI
ANIMALE
V}NZ{RI
ANIMALE
l
V]nd
purcei.
(0741.427.544
l V]nd porci vietnamezi 8
ron/kg. (0751.337.595
l V]nd ;oldani de 30 ;i 50
kg. (0748.768.749
l V]nd pui< albi, ro;ii,
pestri\i. (0743.935.003
l
V]nd
;oldani.
(0361.524.354
CHIRII CHIRII
Apartament
bld
l
nr.
1,
Transilvania
apartament Pia\a Some;.
(0787.778.964
l Chirie 3 camere,
semimbilate,
b-dul
Independen\ei.
(0771.629.959
l ~nchiriez garsonier[
Micro 17. (0770.375.587
l Dau `n chirie apartament
2 camere, Micro 16, etaj I.
(0765.171.215
l Dau chirie apartament,
Jiului. (0743.826.879
l ~nchiriez apartament 4
camere, utilat, mobilat, pe
camer[, strada Careiului.
(0748.328.168
l 4 camere, Central, utilat.
(0775.529.012
DIVERSE
DIVERSE
l C[minul de b[tr]ni
Medie;u Aurit prime;te
beneﬁciari. (0722.964.948
PIERDERI
PIERDERI
l Pierdut autoriza\ie nr. A
08699 eliberat de CECCAR
Satu Mare pentru Prest
Contpapp SRL. Se declar[
nul[
l Pierdut permis conducere
Pop
Lucia.
Ofer
recompens[. Se declar[ nul.
Cu aproximativ patru luni
în urmă, în parcarea de pe
bulevardul Transilvania din
Satu Mare am găsit un
obiect din aur. Păgubitul să
sune la ( 0741.245.443.
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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.

Solu\ia la jocul nr. 3349

8

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

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
cartoane, 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,
0757.522.410

l Cump[r ﬁer vechi ;i
neferoase, acumulatoare
auto, transport gratuit, plata
pe loc. (0730.444.660
l Cump[r auto pentru
programul
Rabla.
(0731.638.084
l
Cump[r
pene.
(0753.500.698
l Cump[r ma;ini pentru
programul Rabla. Asigur
radierea. (0757.649.685
PREST{RI
SERVICII
PREST{RI
SERVICII
l Firm[ execut[m case,
demol[ri, lucr[ri interioare<
gresie, faian\[, rigips,
zugr[veli,
ﬁnisaje,
scos/montat u;i, geamuri.
(0754.513.544
l Execut[m lucr[ri< \igl[
metalic[,
acoperi;uri,
hidroizola\ii,
repara\ii,
jgheaburi, burlane, 20%
reducere. (0759.844.040
Marian
l Execut[m renov[ri
interioare, gresie, faian\[,
gipscarton,
gletuiri,
modiﬁc[ri,
zugr[veli,
ﬁnisaje, montat u;i ;i
geamuri, betoane, garduri.
(0754.609.906
l Ra;chetez ;i pun parchet
cu utilaj profesional, ofer
calitate. (0746.623.401
l Execut[m izola\ii cu
polistiren,
jgheaburi,
burlane,
acoperi;uri,
dulgherie,
repara\ii.
(0759.466.772
l Repar frigidere, ma;ini
sp[lat (domiciliu+garan\ie).
(0261.766.572,
0361.806.612, 0745.868.542,
0766.544.498
l Ra;chetez-pun parchet
masiv, laminat, ma;in[ cu
aspirator. (0742.397.265
l Execut[m lucr[ri< \igl[metalic[, orice tip de
acoperi;,
hidroizola\ii,
repara\ii urgente, jgheaburi,
burlane, pensionari 20%.
(0727.632.327 Sandu
l Execut[m cur[\enie `n
gr[dini cu drujb[, grebl[,
transport[m.
(0754.895.771

l Execut[m lucr[ri la
cererea clientului, execut[m
cet]rne,
acoperi;.
(0747.799.467
Firm[ execut[ case cu
materiale proprii ;i lucr[ri
A/Z. (0747.683.513
l Recondi\ionez van[.
(0749.789.559
l Execut[m \igl[ metalic[,
ceramic[,
izola\ii,
mansard[ri din lemn,
repara\ii. (0753.978.697
l Execut[m acoperi;, \igl[
metalic[, ceramic[, repara\ii
urgente. (0743.778.244
l
Repar
TV.
(0745.464.289
l Execut[m acoperi;uri din
\igl[ ceramic[, repara\ii,
jgheaburi,
burlane,
dulgherie, reducere 15%.
(0759.832.904 Dan
l Execut[m acoperi;e din
dulgherie, \igl[ metalic[ etc,
repara\ii. (0757.580.901
l Lucr[ri cu excavator.
(0747.589.153
l Execut[m acoperi;uri,
repara\ii. \igl[ metalic[,
hidroizola\ii,
repara\ii
urgente. (0755.477.108
l
Electrician.
(0743.943.326
l Execut[m s[p[turi,
funda\ii, canaliz[ri, orice
lucr[ri. (0754.458.939
l Execut[m lucr[ri de
construc\ii
interioareexterioare,
modiﬁc[ri,
renov[ri. (0742.704.507
l
Tuns
pomi.
(0759.605.121
Inﬁrmier[ caliﬁcat[ sunt
disponibil[ pentru `ngrijire
bolnavi
non-stop.
(0759.174.465

TRANSPORT
TRANSPORTTURISM
TURISM
Marf[
(0753.807.001

mut[ri.

Marf[
(0745.049.715

iein.

l Transport nisip, balast,
piatr[, p[m]nt, moloz 6-1020 mc. (0745.203.220
l Transport balastru, nisip,
piatr[,
3
mc.
(0740.182.764
OFERTE
SERVICIU
OFERTE
SERVICIU
În vederea creșterii
capacității de colectare a
deșeurilor reciclabile,

SC REmaT Sa
SaTU maRE angaJEazĂ<
2 mUnCITORI nECalIFICaȚI

Informații la Tel.
0733.070.145 sau la
sediul ﬁrmei str.
depozitelor nr. 35
l Restaurant angajeaz[
osp[tar, barman, buc[tar,
ajutor
buc[tar.
(0740.872.122>
0755.707.907
l Angaj[m muncitori
caliﬁca\i ;i necaliﬁca\i `n
construc\ii,
salariu
motivant. (0753.653.304
Mode Prima angajeaz[
confec\ioneri
textile,
decont[m
transportul,
tichete de mas[, valoarea 15
Ron.
(0740.609.339,
strada Marsilia 26
l Angajez muncitor `n
construc\ii< dulgher, ﬁerar,
ﬁnisaje. (0743.333.872
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DECESE
= DECESE

=

Cu triste\e ;i durere `n
suﬂete, anun\[m `ncetarea
din via\[ a scumpului
nostru so\ ;i tat[ STOIA
SILVIU
ANTON.
Priveghiul are loc azi,
06.03.2021 ora 18<00 iar
`nmorm]ntarea va avea loc
duminic[, 07.03.2021, ora
13<00 la capela cimitirului
de pe strada Ama\ului.
Dumnezeu s[-i dea odihn[
ve;nic[!
So\ia Elena, ﬁii Marius ;i
Silviu

Mica publicitate

O ﬁin\[ drag[ nou[ a luat
calea spre cer. ~ndolia\i `n
suﬂete ;i plini de durere ne
desp[r\im
pentru
totdeauna de scumpul
nostru tat[, socru ;i cuscru
STOIA SILVIU ANTON.
Dormi `n pace suﬂet
bl]nd!
Fiul Silviu, nora Anca cu
`ntreaga familie
CONDOLEAN|E
= CONDOLEAN|E

=

Suntem al[turi de greu
`ncercata familie Reszler
`n aceste momente de mare
durere pricinuite de

trecerea `n eternitate a
mamei
dragi
;i
transmitem
sincere
condolean\e.
ing.
Pacurar
Familia
Dumitru
__________
Am aﬂat cu triste\e de
trecerea la cele ve;nice a
domnului GHEORGHE
ERDEI, so\, tat[ ;i bunic
iubitor. ~l rug[m pe
milostivul Dumnezeu s[-i
primeasc[ suﬂetul bun ;i
`n
~mp[r[\ia
bl]nd
Cereasc[.
Sincere
condolean\e.
Conducerea ;i colegii de la
Liceul Teologic Ortodox
Nicolae Steinhardt

= COMEMOR{RI
COMEMOR{RI
Lacrimi, ﬂori
rug[ciune

=

Dumnezeu la 6 luni de
c]nd ne-ai p[r[sit dragul
nostru ﬁu, frate, so\ ;i t[tic
CO|I
VICTOR
GHEORGHE. Te-am iubit
;i te vom iubi mereu. Nu te
vom
uita
niciodat[.
s[
te
Dumnezeu
odihneasc[ `n pace.
Familia

=
= =

;i o
c[tre

COmUna halmEU, cu sediul în comuna Halmeu,
str. Eliberării nr. 57, anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu,
pentru proiectul< ”Logistică transfrontalieră parteneriat în
cooperare în domeniul forței de muncă< Construire centru
logistic”, propus în localitatea Halmeu, CF 102309.
Informaţiile privind proiectul propus pot ﬁ consultate
la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str.
Mircea cel Bătrân nr. 8/B, pe pagina de internet<
http<//apmsm.anpm.ro., și la sediul titularului din comuna
Halmeu, str. Eliberării nr. 57.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, e-mail<
oﬃce@apmsm.anpm.ro.
l Angaj[m ;ofer distribu\ie
cat. B. (0745.849.985
Angaj[m l[c[tu; confec\ii
metalice, localitatea R[te;ti.
(0747.177.353
l GP Sofa Interna\ional
angajeaz[ confec\ionere 30
persoane, salariu atractiv.
(0755.697.129
Angaj[m muncitori `n
construc\ii pentru munc[ `n
Austria.
(0043.681.817.46.941
Angaj[m 1 osp[tar, 1
buc[tar. (0745.634.313
l Angajez meseria;i `n
construc\ii, ﬁnisaje, A-Z.
(0740.385.153
Fabrica de `nc[l\[minte
angaj[m
cus[toare
;i
t[lpuitori. Rela\ii la sediul
ﬁrmei `n SM, strada
Botizului nr. 18 sau la
(0753.047.088
l SC Barta Ati SRL
angajeaz[
manipulant
marf[. Se ofer[ salariu
atractiv ;i tichete de mas[.
Informa\ii (0756.054.141
l Alfa Rom SRL Satu Mare,
strada
Magnoliei
56,
angajeaz[ operator sta\ie
betoane ;i mecanic utilaje,
Interviul este `n data de
08.03.2021.
Inf.
suplimentare
la
(0748.100.124
Firm[ de paz[ angajeaz[
agen\i
de
paz[.
(0753.659.448
l SC Comexmar SRL
angajeaz[ conduc[tor auto
profesionist
pentru

distribu\ie.
Informa\ii
(0758.429.052
l Caut familie la ferm[ de
vaci. (0740.056.302
Angaj[m ;ofer categoria C,
E ;i muncitori necaliﬁca\i.
(0751.531.907
l Angajez mecanic auto sau
ajutor mecanic, dornic s[
`nve\e ;i ;ofer bascul[ 8x4.
(0745.388.544 (Ioan)
l Angajez ;ofer cat. C.
(0743.205.553
Angajez
barman[.
(0737.092.314,
0740.372.994
l SC Vonhaz angajeaz[
sudor
;i
l[c[tu;.
(0722.394.052
l Angajez ajutor patiser ;i
ajutor
cofetar.
(0261.716.020
Angajez ;ofer pe tir curse
tur-retur, salariu atractiv.
(0745.050.367
Angajez
strungar
cu
program de la 07<00-15<00
(0745.519.862,
0744.103.870
l
Lebăda
angajează
responsabil proiectare 3D.
Cerin\e< experiență în
proiectare/design de interior,
cunostiin\e
medii
în
utilizarea calculatorului (MS
Oﬃce) / consultant v]nz[ri
( 0742.731.151
Angaj[m instalator `nc[lzire
central[ ;i gaz. Constituie
avantaj dac[ ;tie s[ instaleze
panouri solare ;i aer
condi\ionat. Necesar s[
de\in[ carnet auto categoria
B. ( 0743.120.089

Informa\ia zilei 11

CâtFacilităţi pentru
angajatorii care angajează
absolvenţi, şomeri, ucenici,
tineri stagiari
Angajatorii care angajează
tineri absolvenți sau șomeri cu
vârsta peste 45-50 de ani, unici
susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri de lungă durată
tineri NEET, persoane care şi-au
pierdut locul de muncă pe perioada stării de urgenţă sau de
alertă, ucenici, stagiari, beneﬁciază de o serie de facilităţi.
În toate aceste situaţii puteţi
primi subvenţii de la bugetul de
stat.
Este vorba despre sume
cuprinse între 2.250 şi 2.500 de
lei lunar pentru ﬁecare persoană
astfel angajată, acordarea lor ﬁind
reglementată de mai multe acte
normative, dintre care cele mai
importante sunt< Legea nr.
76/2020 şi, mai recent, OUG nr.
220/2020.
Potrivit prevederilor OUG
nr. 220/2020, primiţi lunar, timp
de 12 luni, o subvenţie egală cu
50% din salariul anagajatului, dar
nu mai mult de 2.500 de lei, pentru ﬁecare persoană pe care o angaja\i în perioada 1 ianuarie -1
septembrie 2021 şi care se încadrează în una dintre următoarele categorii< persoane în
vârstă de peste 50 de ani ale căror
raporturi de muncă au încetat din
motive neimputabile lor, în perioada stării de urgenţă sau de
alertă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani înregistrate
ca şomeri în evidenţa agenţiilor
pentru ocuparea forţei de muncă,
cetăţeni români, încadraţi în aceleaşi categorii de vârstă, cărora în
anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii
străini de pe teritoriul altor state,
din motive neimputabile lor, prin
concediere.
Contractele de muncă trebuie
încheiate pe durată nedeterminată, cu normă întreagă.

Condiţii suplimentare

Magazinele de unde se poate
cump[ra ziarul Informa\ia Zilei
!

Ce condiţii suplimentare trebuie îndeplinite? Care este procedura exactă de urmat?
Legea
nr.
76/2002,
menţionează facilităţi pentru în-

cadrarea de absolvenţi.
Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se întelege
persoana care a obţinut o
diplomă sau un certiﬁcat de
studii în una dintre instituţiile de
învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau
superior, de stat ori particular.
Angajatorii care încadrează
în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii
de învăţământ primesc lunar, pe
o perioadă de 12 luni, pentru
ﬁecare absolvent încadrat, o
suma în cuantum de 2.250 lei. În
cazul angajării de absolvenţi din
rândul persoanelor cu handicap,
suma este platită pe o perioadă
de 18 luni.

Bani pentru o perioadă
de 12 luni, dar cu o
obligație de menținere
Legea 76/2002 menţionează
facilităţi pentru încadrarea de
şomeri cu grad scăzut de angajabilitate. Angajatorii primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni,
pentru ﬁecare persoană angajată,
o sumă în cuantum de 2.250 lei,
cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu
cel puţin 18 luni, dacă încadrează
în muncă, pe perioadă nedeterminată. Legea 279/2005, stabileşte facilităţi în cazul agnajării
de ucenici. Angajatorul care
încheie un contract de ucenicie
beneﬁciază, la cerere, pe întreaga
perioadă de derulare a contractului, de o sumă în cuantum de
2.250 lei/luna, acordată din bugetul asigurărilor de somaj în limita
fondurilor alocate cu această destinaţie.
Angajatorul care încheie un
contract de stagiu, potrivit Legii
nr. 335/2013, beneﬁciază, la
cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu, de o sumă în
cuantum de 2.250 lei/luna, acordată din bugetul asigurărilor de
şomaj în limita fondurilor alocate
cu această destinaţie.
Anița; I.
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Se pot depune la APIA
documentele privind Renta
Viageră Agricolă
În contextul actual privind
epidemia de CORONAVIRUS
pe teritoriul României, Agenţia
de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură(APIA) informează
că, în paralel cu declanşarea campaniei 2021 de depunere a
cererilor unice pentru subvenţii,
a fost deschisă şi sesiunea de solicitare, de către beneﬁciari, a
rentei viagere agricole.
Termenul limită de depunere
a solicitărilor, implicit a documentelor justiﬁcative este 31 august, pentru obţinerea sumei de
bani reprezentând renta viageră
agricolă aferentă anului 2020.
Centrele județene APIA și al Municipiului București, primesc declarațiile de vizare/a cererilor și
a documentelor justiﬁcative prin
mijloace electronice de comunicații sau poștă/curier.
Doar în cazuri excepționale,
rentierii care nu au posibilitatea
de a transmite electronic documentele, se pot prezenta ﬁzic
pentru a le depune la Centrele
APIA, cu respectarea măsurilor
pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID19. Vizarea electronică pre-

supune ca funcționarii Agenției
să contacteze telefonic rentierii
care au domiciliul în județul
corespunzător ﬁecărui Centru
APIA. Documentele pe care rentierii agricoli trebuie să le prezinte la depunerea declaraţiilor de
vizare
(copie
CI/BI/
paşaport/contractele de arendare/deciziile de la comisiile de
expertiză medicală grad I sau II,
decizia pentru limită de vârstă
(dacă e cazul), dovadă cont bancar activ, procura notarială,
ş.a.m.d.) vor ﬁ puse la dispoziția
APIA de către rentier/ împuternicit/ mandatar/ curator prin mijloace electronice, poștă/curier.
Cererile de reanalizare ale
dosarelor de rentă viageră agricolă, cererile moștenitorilor,
cererile de modiﬁcare date vor ﬁ
puse la dispoziția Centrelor
APIA prin mijloace electronice
sau prin poștă/curier, completând formarul tip, sau printro cerere scrisă care va conține informațiile din formatul tip.
În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia pentru anul 2020 poate ﬁ încasată
de moştenitorii săi.

