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CAUTĂ
DISTRIBUITOR DE PRESĂ

 elevi sau studenţi, cu vârsta până la 26 de ani, aflaţi într-o formă 
de şcolarizare;
 au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public 
de pensii, cu excepţia pensionarilor pentru limită de vârstă care 
beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, 
precum şi a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din 
sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele 
de pensii neintegrate sistemului public de pensii;
 realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate 
salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de mun-
că, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel 
puţin egală cu salariul de bază minim brut pe ţară.

 ORADEA, zona Cantemir, Rogerius, 
IOŞIA, Velenţa, EPISCOPIA BIHOR. 
Căutăm persoană pe perioadă determinată care 
cunoaşte bine oraşul. 

 0720 400 395 
 Ineu, Suplacul de Barcau  

 0721 270 537
 Sălard şi Valea lui Mihai 

 0726 740 465

Frescoverde SRL angajeaza pentru unitatea de 
procesare legume congelate si proaspete din Nojorid

2. Controlor calitate – sortare legume/Ambalator:

- capacitatea de a lucra in 2 – 3 schimburi;

- spirit de observaţie dezvoltat, atenţie la detalii;

- lucru in echipa;

- respectarea ordinei si disciplinei;

- persoana curata si onesta.

Beneficii:

- pachet salarial atractiv;

- transport asigurat;

Contact: office@frescoverde.ro sau tel.: 0741 239 161. (1761H63327)

Frescoverde SRL angajeaza pentru unitatea de 
procesare legume congelate si proaspete din Nojorid

Operator Productie:
- operarea utilajelor;

- disponibilitate de a lucra in 2 - 3 schimburi;

- respectarea ordinei, curateniei si disciplinei din spatiul de productie;

- cunostinte minime de mecanica si operare PC;

Avantaje:
- experienta pe un post similar;

Beneficii:
- pachet salarial atractiv;

- transport asigurat;

Contact: office@frescoverde.ro .: 0741 239 161.  (1762H63327)

Frescoverde SRL angajeaza pentru unitatea de 
procesare legume congelate si proaspete din Nojorid

STIVUITORIST
Candidatul ideal:
- Autorizatie ISCIR obligatorie
- Experienta in manipularea materialelor cu stivuitorul
- Indemanare si simt practic
- Abilitati de comunicare si lucru in echipa
- Harnic, perseverent, onest, cu simt al responsabilitatii
Descrierea jobului:
- Incarca/descarca marfurile in/din mijloacele de transport, utilizand stivuitorul
- Manipuleaza si aseaza marfurile in locatiile stabilite
- Verifica buna functionare a stivuitorului la inceperea activitatii
- Pastreaza utilajul in conditii bune de functionare
Beneficii:
- pachet salarial atractiv;
- transport asigurat;

Contact: office@frescoverde.ro sau tel.: 0741 239 161 (1779H63685)

S.C. Nutrientul S.A 

angajează

operator calculator 
în productie

Cerinte:
- Studii superioare sau liceale

- Cunostinte minime de ope-

rare calculator

- Cunostinte de mecanica

- Acceptam absolventi de liceu 

sau facultate cu pro! l meca-

nic

Bene" cii:
- Salariu ofertant

- Bonuri de masa

- Transport asigurat

- Diferite bonusuri

Asteptam CV cu poza pe 
adresa de mail: 

productie@nutrientul.ro
(1738H60491)

SC SIMBAC SA
cu sediul in Oradea sos. Borsului nr. 37/A

ANGAJEAZA:
lacatusi confectii metali-

ce, sudori electrici, dulgheri, 
instalatori,mecanici utilaje, electri-
cieni intretinere, mecanici intreti-
nere, conducatori auto cat. C+E .

SALARIZARE DEOSEBITA.
Relatii la tel. 0259437682 de luni 

pana vineri intre orele 8-15 (1805H64231)

MASTERPLAST ROMANIA S.R.L. 
Oradea, Sos.Borsului, nr.45

Angajează (INCLUSIV PENSIONARI DE BOALA SI PER-
SOANE CU VARSTA PESTE 45 DE ANI):

SOFER CATEGORIA C+E, STIVUITORIST
MANIPULANT MARFA

Oferim
Angajare cu contract individual de munca 
pe durata nedeterminata;
Salariu fi x;
Bonus descarcare;
Bonus de sezon pentru perioada iunie-
octombrie;
Bonus de recomandare;
Decontare cursuri/autorizatii (atestat 

transport marfa, curs prelungire autori-
zatie stivuitorist, etc)
Decontare transport;
Tichete de masa cu valoare nominala de 
15 RON/tichet;
Team building  anual;
Petrecere de 1 iunie, Craciun, etc

CV-urile se pot depune la sediul unitatii, pe fax la nr. 0259 435134 sau e-mail 
simonavuscan@masterplastsrl.ro. Detalii la numarul de telefon 0743039122.

(1860H68531)

ASIGURAM VENITURI LUNARE PESTE MEDIE!

Nutrientul Complex Porc Palota 

ANGAJEAZĂ  
tehnician veterinar cu/sau fară experiență pentru 

activități sanitar veterinare din ferma de grași.

Cerințe  -  domiciliu in zona (apropiere)

              -  sa nu dețină porci in gospodărie la domiciliu

CV-urile se trimit la: petru.musta@nutrientul.ro

Pentru informatii:0741 200 057 (1878H69254) 

(� rmă comerţ materiale de construcţii)

ANGAJEAZĂ

CONSILIER VÂNZĂRI • 

MAGAZIN

GESTIONAR• 
Contact: e-mail: hr.bh@arabesque.ro ; 

telef. 0743.070.127 (1939H73505)

Comuna LUGAŞU DE JOS anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Cana-
lizare menajeră şi staţie de epurare” propus a fi  amplasat în com. Lugaşu de 
Jos, loc. Lugaşu de Jos, nr. Cad. 50055.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la sediul autorităţii 
competente pentru protecţia mediului Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A şi la sediul 
Primăriei comunei Lugaşu de Jos, la adresa Lugaşu de Jos, nr. 177 în zilele de 
Luni – Vineri  între orele 9-14.
Observaţiile publicului se primesc  zilnic la sediul autorităţii competente 
pentru protecţia mediului Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A.  (1954 - H 74176)

Vând spatiu comercial

  74344
• vând spaþiu comercial. Tel: 0751- 627- 191,
0771- 646- 601.

  73358

• Vindem spatiu Valea lui Mihai,langa
Piata. Constructie 246 mp,teren 3495
mp,toate utilitatile. Prt 90.000 euro neg. Tel
0756.295.868

Vând teren casa

  74329
• de vânare teren pe Plaiului 1420 mp, preþ
35.000 E, neg. Tel: 0729- 889- 138.

  74297
• de vânzare 1300 mp teren, str. Fãgetului.
nr. F11. Tel: 0771- 595- 278.

  74292

• p.f. vând parcele teren lângã Hexol, dru-
mul spre Paleu, la ºosea, utilitãþi, preþ bun.
Tel. 0744- 805- 987.

  74384

• vând teren intravilan în Podgoria cu acte
în regulã. Livadã cu pomi ºi plantaþie de
struguri 12 arii, cu vedere la lacul de
acumulare din Fughiu. Apa ºi curentul la
poartã. Dacã vã place liniºtea, aici vã este
locul! Telefon: 0741132- 112.

  74455

• vând teren intravilan fs 17 m, s2000 mp,
str. Coriolan Hora nr. 19 (gara Ioºia). Tel:
0753- 605- 867.

  74300

• vând teren pentru construcþii 1945 mp în
3 parcele, zona Hanul Pescarilor, 22
euro/mp. Tel. 0744- 513- 048.

  74425

• vand urgent teren cu casa veche în Les
(centru, langa biserica) cu front stradal la
drumul Oradea- Salonta, 1350 mp. Tel:
0746- 512- 057.

  74317
• vând 570 mp teren intravilan în
localitatea Sântandrei. Tel: 0745- 333- 471.

  74310

• vând 700 mp teren intravilan, Paleu, uti-
litãþi lângã lac ºi pãdure. Tel. 0726- 356- 317.

Vând garsoniera

  74336
• acum garsonierã Rogerius, et. 3, tip D-
28.500 E. Tel: 0774- 626- 779.

  74323

• vand garsoniera tip D in Rogerius, parter,
fara imbunatatiri. 
29000 eu neg. Tel. 0751- 043- 591

  74279
• vând uscãtorie amenajatã, mobilat -
9.300 E, neg. Tel: 0742- 526- 118.

Vând ap.1 camera

  74444

• vând apartament cu o camerã 45 mp în
Iosia, pret 36.000 E, neg. Tel: 0771- 312- 667.

  74395

• vând uscãtorie, 17600 E. Tel: 0749- 210-
115.

Vând Ap. 2 camere

  74426

• vand ap. 2 cam. AN, Lacul Rosu, 2 balco-
ane, et.II, clima, mobilat lux, pret 55.000 E.
Tel: 0746- 512- 057.

  74402
• vând ap. 2 cam. buc, baie, hol-  27.000 E,
neg. Tel: 0753- 369- 179.

  74309
• vând ap. 2 cam, Pb parter, Nufãrul. Tel.
0754- 292- 480.

  74410
• vand ap. 42 mp doua camere în Rogerius.
Tel: 0741- 668- 442.

  72657
• Vand ap.2 camere tip D vis- a- vis de
Biserica Emanuel. Tel. 0745280971

  74324

• vând apartament douã camere la et. 2 din
7, B- dul Dacia tip AN. Tel: 0775- 397- 696.

  74315
• vând apartament Pb 2 camere. Relaþii Tel:
0743- 757- 397.

  74333
• vând apartament 2 camere Nufãrul, PB,
Leonardo da Vinci. Tel: 0754- 522- 062.

  74371
• vând apartament 2 camere, Nufãrul 2. Tel:
0744- 435- 717.

  74385

• vând apartament 2 camere, tip G, bun
pentru privatizare. Relaþii la Tel: 0722- 628-
842.

  74434
• vand 2 camere, et.I (36,5 mp). Tel: 0751-
478- 127.

Vând ap.3 camere

  73686
• Acum ,vand apt 3 cam PB mare Roge-
rius,langa Piata,tel 0756295868

  74335
• acum 3 camere Rogerius, tip Pb, et.I. Tel:
0774- 626- 779.

  74303

• apartament 3 cam, transformat spaþiu
comercial, Nufãrul, negociabil. Tel.
0772- 085- 612.

  74436• vând ap. 3 cam. Tel: 0770- 114- 489.

  73356

• Vand apartament 3 cam PB,et 2,str
Aluminei,52800 euro neg. Tel 0756.295.868

  74275

• vând apartament 3 camere tip D, Calea
Aradului, et.4/4 cu acoperiº, preþ 55300
euro, neg. Tel: 0761- 614- 233.

Vânzãri apart. la casã

  74379

• p.f.vand ap. la casa 2 camere, baie, buca-
tarie, amenajat nou, 60 mp sc, zona Alcatel.
Tel: 0749- 431- 187.

  74380

• pf vand ap. la casa o camera, bucatarie,
baie, renovat recent, utilitati oras, zona
Costaforu - 23.500 E. Tel: 0749- 431- 187.

  74354

• vând ap. la casã 2 camere, 50 mp, ultra-
central, preþ 42.500 E. Tel: 0745- 888- 277.

  74363

• vând apartament ultracentral, 52 mp,
parcare în curte, faþadã restauratã, pachet
lemn masiv, boxã, preþ 55000 E. Tel: 0744-
690- 984.

  74362

• vând urgent apartament în casã cu 2
camere pus la punct în zona liniºtitã (Al-
catel), preþ 34.900 E, uºor negociabil. Tel:
0774- 433- 500.

Vând casa

  74339
• casã central Bradului. Tel. 0751- 175- 055.

  74314
• casã de vânzare în Oradea. Tel: 0743- 840-
702.

  74268

• casã plan parter, 140 mp, 2 dormitoare,
living mare, baie cu vanã hidromasaj, 355
mp teren, grãdinã flori, curte amenajatã,
foiºor cu barbeque, lux, canalizare, apã,
centralã proprie pe peleþi, TVS, internet,
ocupabilã imediat, 65.000 Euro. Tel. 0722-
930- 364, 0740- 006- 748.

  74391
• vând casã ºi pamânt sau schimb cu gar-
sonierã. Tel: 0756- 438- 737.

  74326

• vând casã cu etaj, garaj, anexe, beci,
curte ºi grãdinã micã, Rogerius. Tel: 0359-
445- 829, 0753- 972- 343.

  74325
• vând casã cu grãdinã în Episcopia Bihor.
Inf. Tel: 0772- 235- 892.

  74342
• vând casã cu grãdinã în Oradea, zona
Gãrii. Tel: 0770- 718- 796.

  74301

• vând casã mare + teren aferent 1084 mp,
z. Hanul Pescarilor, preþ 115000 euro, neg.
Tel. 0744- 513- 048.

Vând casa judet

  74304
• vând casã cu teren în loc. Pãuºa nr. 83.
Tel. 0727- 103- 500.

  74392
• vând casã în Diosig, str. Înfrãþirii 71. Tel:
0770- 114- 384.

  74373
• vând casã în Nojorid, teren 12 ari -
30.000E, neg. Tel: 0741- 314- 796.

  74399

• vând casã în rosu Sântandrei, teren 576
mp, suprafata casei 140 mp. Tel: 0748- 753-
123.

  73004
• Vand casa, gradina+anexe, 20km-
Oradea. Tel. 0722- 456- 995

  74312
• vând- schimb casã Felcheriu, 15 km
Oradea. Tel: 0771- 793- 507.

Vând casa alte judete

  74287
• vând casã Ungaria. Tel: 0725- 319- 733,
0732- 781- 018.

Vând casa de vacanta jud.

  74295

• vând casã de vacanþã Bulz, Bihor, 24000
euro, negociabil. Tel: 0730- 610- 351, 0359-
423- 047.

Vând vila

  74422
• vând vilã cu piscinã. Tel: 0754- 311- 789.

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ PARTIUM organizează o 

licitație privată pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare / 

renovare pentru următorul imobil:

Oradea, str. Primăriei nr. 27. 

Documentația necesară pentru depunerea ofertelor poate 

!  solicitată prin email, la adresa licitatie@partium.ro, terme-

nul de depunere a ofertei ! ind 16.08.2018. (1893H69669)

Această informare este efectuată de:
PRIMĂRIA COMUNEI PALEU, nr. 18, Comuna Paleu, judeţul Bihor, tel: 0259/451007
ce  intenţionează să solicite de la AN “Apele Romane”, aviz de amplasament pentru realizarea 
lucrarii de „Canalizare menajeră în localităţile Uileacu de Munte şi Săldăbagiu de Mun-
te, Comuna Paleu, judeţul Bihor”. Această investiţie este noua. Ca rezultat al procesului de 
executie vor rezulta ape uzate de la gospodariile din localitatile Uileacu de Munte si Saldabagiu 
de Munte, Comuna Paleu ce se vor evacua in Crisul Repede dupa ce au fost epurate in statia de 
epurare existenta a Municipiului Oradea. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederi-
le Legii apelor nr.107/1996, cu modifi cările şi completările ulterioare. Persoanele care doresc sa 
obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de amplasament pot contacta 
solicitantul de aviz la adresa menţionată. Persoanele care doresc să transmită observaţii, su-
gestii şi recomandări se pot adresa solicitantului după data de 02.08.2018.  (1955 - H 74125)

Titular BISERICA PENTICOSTALĂ SALEM MARGHITA, 
anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare cf. 
HG1076/2004( actualizat)privind procedura evaluării de mediu pentru 
planuri şi programe, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru : P.U.Z 
CONSTRUIRE BISERICĂ PENTICOSTALĂ, Municipiul Marghirta , str. Ghene-
tea, nr. 85/B, nr. Cad.4104400, jud. Bihor.Prima versune a planului poate 
fi  consultată la sediul – A.P.M. Bihor, Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A din data 
de 06.08.2018 între orele 9-14. Publicul interesat poate transmite în scris, 
comentarii şi sugestii, până în data de 21.08.2018, la A.P.M. Bihor, Oradea 
,Bd. Dacia nr. 25/A, e-mail oe  ce@apmbh.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, 
între orele 9-14.  (1956 - H 74198)

  73359

• Vindem doua parcele de 1000 mp teren
intravilan cu doua fronturi de
14,2m(14,2x70) la str O.Goga si Mircea
Eliade si o parcela de 700 mp cu front de
20m(20x35) la str O.Goga pe Oradea
Sanmartin. Terenurile dispun de toate uti-
litatile Pret 50eur/mp Tel 0756.295.868

  73688

• Vindem 5 parcele de 900 mp sau lot intreg
str Gh Doja,platou,la sosea,toate utilita-
tile,35 euro/mp,tel 0756295868

Vând teren casa judet

  74311
• vând loc casã Sãcãdat, 22 ari. Tel. 0726-
356- 317.

  74389
• vând teren în Livada Paleu, 6300 mp. Tel:
0770- 142- 425.

  74322
• vand teren 12.700 mp la 3 km de Osorhei
spre Cluj. 4 euro/mp tel. 0749- 318- 788

  74260

• vând teren 1350 mp (sau jumate) pe str.
Nojoridului, drum privat utilitãþi (curent,
canalizare, apã). Tel. 0722- 215- 577.

  74293
• vând 1 parcele teren 500 mp în Paleu
lângã lac, cu utilitãþi. Tel. 0744- 805- 987.

  74360

• vând 3 ha teren arabil la Cauaceu, poziþie
foarte bunã, preþ 1 E/mp. Tel: 0723- 834-
328.

Inchirieri imobile

  74412

• acum închiriez 1 camera mobilata si baie
Santandrei. Tel: 0748- 405- 064, 0359- 438-
918.

  73370
• Caut chirie casa 2 camere Tel 0770-
697935

  74278
• chirie ap. 3 camere pe Coposu, lux. Tel:
0740- 830- 246.

  74433
• chirie 3 camere -  200 E. Tel: 0751- 478- 127.

  74431
• dau camerã în chirie. Tel: 0754- 381- 954.

  74351
• dau garsonierã în regim hotelier. Tel:
0751- 398- 676.

  74332
• dau în chirie ap. 2 cam. în Parc 1 Decem-
brie. Tel: 0744- 311- 264.

  74439
• dau în chirie apartament 2 camere, mobi-
lat Rogerius. Tel: 0752- 356- 690,

  74435
• dau în chirie casa la Salard. Tel: 0752-
356- 690,

  74387
• dau în chirie garsonierã 21 mp utilatã,
Rogerius. Tel: 0740- 382- 865.

  74403
• dau o camerã în chirie, zona Ioºia. Tel:
0723- 725- 080.

  74414

• închiriez ap. 2 cam. parter, mobilat, utilat,
zona Hotel Ramada. Tel: 0730- 104- 884.

  74416
• închiriez ap. 3 cam. mobilat Rogerius. Tel:
0770- 125- 964, 0771- 463- 294.


