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TRANSPORT TURISM

Daniseb curse regulate satu Mare - Carei, 0744/580126.
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str. Micu Klein nr. 2
zilnic 9.00-18.00
sâmb[t[ ~NCHIS
duminic[ 11.00-17.00

VÂNZ{RI CASE
CASE

l Cas[ nou[, P[ule;ti,
67.900
euro.
(
0770.469.741
l V]nd cas[ `n sat Hrip,
comuna P[ule;ti. (
0745.366.713,
0720.690.810
l Cas[ Viile SM 450 mp,
pentru pensiune, cas[ de
b[tr]ni. ( 0770.445.190
l V]nd/schimb cas[ cu
etaj, zona 14 Mai, cu
apartament+diferen\[. (
0744.568.342
APARTAMENTE
2 CAM
VÂNZ{RI AP. 2 CAM.
l V]nd ap. 2 camere,
decomandate, complet
utilat, M16, 45.000 euro.
( 0774.629.630
l V]nd apartament 2
camere, decomandat, etaj
IV, strada Botizului. (
0745.049.092
l C II, etaj IV, complet
renovat. ( 0735.309.142
APARTAMENTE
3 CAM
VÂNZ{RI AP. 3 CAM.
l
Solidarit[\ii,
decomandat, etaj IV,
c[r[mid[, 40.500 euro. (
0766.460.746
VÂNZ{RI GARSONIERE
V}NZ{RI
GARSO

8300 mp + imobil, curent
+ ap[, Pot[u. (
0745.600.790
l V]nd teren `n Petea,
pre\ avantajos, negociabil.
(
0799.925.989,
0729.119.351
l V]nd teren intravilan
suprafa\[ 14.96 ari, loc.
Boghi;. ( 0742.750.473
l V]nd teren intravilan
intrare Veti; 8600 mp,
160.000
euro>
teren
extravilan
3700
mp
(paralel cu Lucian Blaga),
(
38.000
euro.
0744.102.896
l V]nd 20 ari `n R]tu
Mare. ( 0748.103.425
cump{r{ri auto
str{ine
l
Cump[r
auto
programul Rabla. (
0731.638.084
l Cump[r ma;ini pentru
programul Rabla, asigur
transport ;i radiere. (
0757.522.410
l Cump[r autoturisme
avariate sau Rabla. (
0757.747.469
V}NZ{RI
VÂNZ{RIDIVERSE
DIVERSE
l Rezervoare IBC 1000
litri. ( 0745.143.143

l
V]nd
garsonier[
Neajlov, parter, imediat
ocupabil[, 19.500 euro
neg. ( 0723.095.862

l V]nd ov[z.
0757.588.820

VÂNZ{RI TERENURI
TERENURI

VÂNZ{RIANIMALE
ANIMALE
V}NZ{RI

l V]nd teren intravilan

l V]nd pui albi, ro;ii,

V}NZ{RI
VÂNZ{RI AGRICOLE
AGRICOLE
(

pestri\i. ( 0743.935.003
l V]nd vaci Holstaine ;i
juninci. ( 0722.704.748
l V]nd purcei de 8
s[pt[m]ni la Culciu-Mare.
( 0740.253.387
CHIRII CHIRII
l
Dau
`n
chirie
apartament
lux,
ultracentral, 2 camere,
termen lung, parter, :tefan
cel Mare, 320 euro. (
0742.318.209
l ~nchiriez apartament
ultracentral Satu Mare. (
0766.643.054
l Ofer pentru `nchiriere
garsonier[.
(
0772.085.768
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

S u d o k u - un joc pentru inteligen\i
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Jocul nr. 3396

7

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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Solu\ia la jocul nr. 3395
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l Cump[r pene. (
0753.500.698
l Cump[r case, ;uri,
stejar. ( 0746.140.600
PREST{RI
PREST{RISERVICII
SERVICII
BilKa, impro,WetterBest tiglĂ metalic{, taBl{ cutat{
JgheaBuri Și Burlane
Ferestre de mansard{
toate le gĂseȘti numai la

veKBan s.r.l.
În satu mare, str. energiei, 5.
12 ani de eXperienȚĂ
Și proFesionalism.
plata și în 6 rate !
0723-522.010> 0744-545.296 .
e-mail< vekban@yahoo.com

l Firm[ execut[m case,
demol[ri,
lucr[ri
interioare< gresie, faian\[,
rigips, zugr[veli, ﬁnisaje,
scos/montat u;i, geamuri.
( 0759.380.437
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 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 acoperi;uri,
jgheaburi,
burlane,
dulgherii,
repara\ii
acoperi;uri vechi, terase.
( 0755.593.678 Mihai

comuna apa titular ai proiectului“ Modernizare str[zi
;i drumuri de interes local în com. APA, jud. Satu Mare” anun\[
publicul interest asupra lu[rii deciziei etapei de încadrare de
către APM Satu Mare în cadrul procedurii de evaluarea
impactului asupra mediului pentru proiectul propus a ﬁ
amplasat în loc. Apa ;i Someseni, jud. Satu Mare.
Proiectul deciziei de `ncadrare ;i motivele care o
fundamentează pot ﬁ consultate la sediulAgen\iei pentru
Protec\ia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel B[tran, nr. 8/B, în
zilele de luni-joi `ntre orele 8-16.30, vineri `ntre orele 8-14
precum
și
la
urm[toarea
adresa
de
internet
http<//apmsm.angpm.ro
Publicul interesat poate `nainta comentarii/observații la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data
public[rii anun\ului pe pagina de internet a autorit[\ii
competente pentru protec\ia mediului.
l
Electrician.
0743.943.326

(

Repar-TV.
0745.464.289

(

Interven\ii
canalizare,
repara\ii. ( 0742.697.571

Execut lucr[ri interioareexterioare,
etc.
(
0758.299.932
(
l
Repar-TV.
0745.464.289
l
Execut
gletuiri,
zugr[veli, gresie, faian\[
etc. ( 0759.588.068

Eliminarea umidit[\ii ;i
igrasiei la cl[diri cu
tehnologie modern[. (
0744.878.808

Execut acoperi;uri cu
tabl[ de 0.50 mm. (
0759.145.261
l Ra;chetez-pun parchet
masiv, laminat, ma;in[ cu
aspirator. ( 0742.397.265
TRANSPORT
TRANSPORTTURISM
TURISM
Marf[
mut[ri.
0753.807.001

(

Marf[
iein.
0745.049.715

(

l Transport nisip, balast,
piatr[, p[m]nt, moloz 6(
10-20
mc.
0745.203.220
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DECESE
= DECESE =
Cople;i\i de durere ne
lu[m r[mas bun de la
iubitul nostru so\, tat[ ;i
PAPP
bunic
GHEORGHE, plecat prea

devreme dintre noi.
~nmorm]ntarea are loc
azi, 04.05.2021 ora 15<00
la cimitirul reformat de
l]ng[ gar[. Vei r[m]ne
`n
suﬂetele
ve;nic
noastre. Dumnezeu s[ te
aib[ `n paza Sa!
So\ia Iuliana, ﬁii, nurorile
;i nepo\ii
__________
Sunt momente `n via\[
c]nd am dori s[-i aducem
pe cei dragi `napoi ;i s[
;tergem durerea din
suﬂetele noastre. Cu
inima fr]nt[ de durere ne
lu[m r[mas bun de la
MARE MARIA, o mam[
exemplar[ ;i o partener[

l Duc persoan[ `n Paris
`n data de 4 mai, dac[ are
permis de conducere ;i
poate conduce bine, nu
(
doresc
bani.
0033.631.020.641 Vasile
OFERTE
SERVICIU
OFERTE
SERVICIU
l Angaj[m muncitori
caliﬁca\i ;i necaliﬁca\i `n
construc\ii,
salariu
motivant.
(
0753.653.304
Restaurant
angajeaz[
buc[tar, ajutor buc[tar ;i
barman. Oferim condi\ii
(
avantajoase.
0740.872.122,
0755.707.907,
0744.165.430
Firm[
de
transport
interna\ional angaj[m< responsabil parc auto> persoan[ pentru munc[
de
birou>
.
(
0752.009.564,
0752.009.566
l Angaj[m barmanosp[tar, buc[tar. (
0740.149.172
Avem nevoie de persoane
`n
domeniul
construc\iilor `n Belgia,
zid[rie,
t]mpl[rie,
cofragi;ti, salariul 2000 (
2500
euro.
0032.491.741.686
l Sp[l[tor auto angajez.
( 0742.217.763
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devotat[. ~\i dorim un
somn lin ;i cald, `n inima
Raiului ;i s[ veghezi
asupra noastr[ `n ﬁecare

exprimarea nem[rginit[
a durerii care ne-a
cuprins acum c]nd ne
desp[r\im
pentru
totdeauna de cea care a
fost scumpa noastr[
m[tu;[ MARE MARIA.
Ne vom ruga mereu
Bunului Dumnezeu s[ `\i
dea odihna binemeritat[
`n ~mp[r[\ia Sa!
Nepoatele Ioana cu familia
;i Laura cu familia

= CONDOLEAN|E =
CONDOLEAN|E

zi. Te vom purta mereu `n
suﬂet. ~nmorm]ntarea va
avea loc la cimitirul cap
pod Decebal, azi< mar\i,
04.05.2021 ora 13<00.
Dormi `n pace!
So\ul Andrei, ﬁul Sergiu cu
nora M[d[lina
__________
Soarele vie\ii a apus
pentru draga mea sor[
MARE MARIA. ~n acest
univers al triste\ii vei
r[m]ne ve;nic `n inima ;i
suﬂetul meu. O s[-mi
lipse;ti enorm de mult!
Dumnezeu s[-\i dea
odihn[ ve;nic[ draga
mea sor[!
Sora Cozma
Ana
__________
Cuvintele
neputincioase

sunt
`n

l Caut cioban. (
0756.333.437
l SC angajeaz[ operator
CNC ma;in[ de `ndoit. (
0744.112.111

Suntem al[turi de dragii
no;tri< C[lin ;i familia,
Camelia ;i familia,
Eugenia ;i familia, acum
la
marea
durere
pricinuit[ de moartea

celei dragi lor, mam[,
bunic[, soacr[ ;i sor[
TATIANA
CUIBU:.
Primi\i `ntreaga noastr[
compasiune ;i sincerele
noastre
condolean\e!
Tat[l Ceresc prime;te la
tine suﬂetul ei bun ;i
bl]nd ;i o odihne;te `n
pae!
Familia__________
Cordea
Sincere

l Caut muncitori la
munc[ `n Fran\a. (
0033.783.448.429
l Angaj[m ;ofer cu
permis categoria B pe
perioada determinat[. (
0261.768.645
l Angaj[m operator
calculator cunosc[toare
de limb[ italian[. (
0753.047.084
Angajez zidar, zugrav,
dulgher. ( 0745.245.591
Angaj[m b[rba\i
operator
pres[.
0742.552.473

ca
(

Magazinul
Leb[da
angajeaz[
lucr[tor
comercial (b[rbat) (
0742.731.151
l Caut o doamn[
serioas[ pentru a `ngriji 2
persoane, menaj plus
probleme medicale de
rezolvat. Rog persoanele
interesate s[ sune doar `n
zilele apari\iei anun\ului
`ntre orele 09<00-20<00. (
0751.479.909

Suntem
al[turi
de
cumnata
;i
m[tu;a
noastr[, Doina Racol\a,
acum c]nd se desparte de
tat[l drag ERDEI IOAN.
Dumnezeu
s[
`l
odihneasc[ `n pace!
Sincere
condolean\e
`ntregii familii!
Cumnata Doina Ter\an ;i
nepoata Ariana Stan cu
familia__________
Un ultim omagiu ;i
sincere
condolean\e
familiei `ndurerate la
trecerea `n neﬁin\[ a celui
ce a fost ERDEI IOAN.
Dumnezeu
s[-l
odihneasc[ `n pace.
Cumnata
Florica
;i
nepotul Dorel cu familia

=
= =

condolean\e

Magazinele de unde se poate
cump[ra
ziarul Informa\ia Zilei
!
!
!
!
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Complex Philadelphia
angajeaz[ mecanic ;i
vopsitor auto. Salariu
(
motivant.
0752.190.393

domnului doctor Puskas
Csaba ;i `ntregii sale
familii la desp[r\irea grea
de
p[rin\ii
dragi.
Profund impresiona\i v[
suntem al[turi.
Familia__________
Gimon Sorin
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Doar în România şi Bulgaria
sunt probleme cu data de
referinţă la bovine
Ministrul
agriculturii,
Nechita-Adrian
Oros,
a
declarat, zilele trecute, la Agro
TV, că a trimis o scrisoare către
comisarul european pentru
Agricultură,
Janusz
Wojciechowski,
pentru
eliminarea datei de referință pe
baza căreia se plătesc
subvențiile pentru bovine.
Șeful MADR a spus că doar
România și Bulgaria au această
problemă cu data istorică, doar
în cele două țări se mai
încasează subvenții pentru
bovine care nu mai există, dar
au existat la data istorică.
Cinci țări din Uniunea
Europeană
mai
acordă
ajutoarele naționale tranzitorii,
România, Bulgaria, Ungaria,
Cehia și Slovacia. Doar în două
țări, România și Bulgaria, banii
ajung la cei care au avut bovine
la data istorică de 31 ianuarie
2013, iar acum nu mai au picior
de animal, dar încasează în
continuare subvențiile. Din
acest motiv, spune șeful
MADR, i-a fost diﬁcil să-i
pe
miniștrii
convingă
agriculturii
să
susțină
eliminarea datei de referință la
bovine.

Scrisoare către comisar
"Am făcut o scrisoare, mai
mulți, 5 miniștri ai agriculturii
care dăm ANT-uri, o scrisoare
către comisar, prin mijlocirea
celor de la Reprezentanța
Comisiei
Europene
în
România, în așa fel încât măcar
această problemă, care e veche
și care e neplăcută și
deranjează, să o putem rezolva.
Așteptăm
răspunsul
comisarului.
După cum menţionează

publicaţia Agroinfo, citând
luarea de cuvânt a ministrului
Oros, doar noi am încercat
când s-a discutat noul PNS
(Plan Național Strategic) să
punem pe tapet această
problem a datei de referinţă la
bovine. Noi și Bulgaria eram
singurele două țări care
problema
datei
puneam
istorice. Ungaria, Cehia și
Slovacia care dau ANT nu
aveau această problemă, pentru
că numărul de animale și
numărul de exploatații este
stabil de ani de zile și nu se
schimbă nimic. Acolo se preiau
exploatațiile în întregime, nu se
vând animale, și atunci, noul
proprietar al exploatației
beneﬁciază de ajutorul național
tranzitoriu
conform
regulamentului, deci preia
exploatația și cu bune și cu rele,
cu pachetul de subvenții
aferent.
Oros a declarat< “Noi și
bulgarii avem încă această
problemă, această ﬂuctuație
mare a numărului de animale
între limitele unui exercițiu
bugetar, 2014-2020, și atunci la
ultima negociere, abia am putut
obține a doua zi în Parlamentul
European ca să schimbăm data
istorică, să ﬁe 2018. Sigur că
2018 este mult mai apropiat de
realitate, de 2021. Dar în 2027,
la ﬁnalul noii politici
agricole, iarăși va ﬁ o diferență
foarte mare. Și atunci,
problema nu e rezolvată decât
pe jumătate. Și atunci, ceilalți
miniștri care nu au această
problemă nu au vrut să voteze.
Bulgaria s-a abținut, eu am
votat împotrivă. Din 27 de
voturi", a declarat ministrul
Adrian Oros.
Ioan A.

Potrivit unei analize FAO,
micii fermieri sunt
responsabili cu o treime
din alimentele lumii
Cu diverse ocazii am
consemnat
în
coloanele
ziarului nostru distribuţia
dezechilibrată a suprafeţelor
agricole, în sensul ponderii
fermierilor. Statisticile arată că
marea majoritate a fermierilor
lucrează suprafeţe de teren sub
5 hectare, iar un procent redus
de fermieri lucrează suprafeţe
de sute sau mii de hectare.
Spre exemplu, în 2016, la
nivelul UE s-au înregistrat 10,5
milioane
de
exploatații
agricole, dintre care două
treimi aveau dimensiuni mai
mici de 5 ha.
În 2016, fermele din UE au
utilizat 173 de milioane de
hectare de teren pentru
producția
agricolă,
reprezentând 39 % din
suprafața totală de terenuri a
UE. Numărul de ferme din UE
a înregistrat o scădere
vertiginoasă, dar suprafața
terenurilor utilizate pentru
producție a rămas constantă.
Potrivit unei analize FAO,
micii fermieri sunt responsabili
cu o treime din alimentele
lumii.
La nivel planetar, 5 din 6
ferme administrează mai puţin
de 2 hectare de teren, operează
un procent de 12% din
suprafaţa agricolă totală şi

produc aproximativ 35% din
alimentele lumii.
Contribuţiile proprietarilor
mici la aprovizionarea cu
alimente variază enorm de la o
ţară la alta, cu o pondere de
până la 80% în China şi
niveluri joase în Brazilia şi
Nigeria.
În ţara noastră, situaţia este
similară. România are o
suprafaţă agricolă de peste 9
milioane de hectare, iar circa 5
milioane sunt cultivate cu
cereale. Într-un an bun,
producţia de cereale trece de 30
de milioane de tone şi numai
10-12 milioane rămân în ţară
pentru consum, celelalte luând
drumul străinătăţii.
Potrivit celor mai mari
operatori din acest sector,
numărul de exploataţii agricole
trece de 3 milioane, însă
majoritatea sunt ferme de
subzistenţă, cu 2-3 hectare, care
nu fac performanţă.
Punctul forte al agriculturii
româneşti este că s-au făcut
paşi importanţi în dotarea
tehnologică şi aplicarea noilor
tehnologii, iar punctul slab îl
reprezintă gradul mic de
asociere în grupuri de
producatori sau în cooperative
agricole.
Cornel A.

