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  73300

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

  73299

• 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

  73262
• casã central Bradului. Tel. 0751- 175- 055.

  73217
• casã de vânzare în Oradea. Tel: 0743- 840-
702.

  73161

• 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.

  73181

• p.f. vând/schimb urgent casã singur în
curte, 3 cam, living + buc, baie, curte,
intrare auto, totul nou, imediat ocupabilã,
lângã Camera de Comerþ, zona Cantemir,
89000 euro, neg. Tel. 0758- 424- 250.

  73243

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

  73267
• vând casã cu grãdinã în Oradea, zona
Gãrii. Tel: 0770- 718- 796.

  73158

• Vând casã din cãrãmidã, 2 cam,
bucãtãrie, baie, 60 mp, amenajatã, toate
utilitãþile, 240 mp teren, zonã liniºtitã,
recent modernizatã pe Calea Aradului, preþ
35.000 euro neg. Tel. 0749- 508- 012 sau
0743- 132- 311 -  miercuri ºi în weekend.

  73264
• vând casã în Ungaria, localitatea Bojt. Tel.
0036- 702- 254- 497, 0748- 524- 036.

  73201

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

  73157
• vând casã mare, central, singur în curte,
langã hotel Maxim. Tel: 0740- 347- 148.

  73176
• vând casã micã lângã Felix. Tel: 0744-
710- 992.

  73219

• vând în Episcopia casã, peste 8 încãperi, 2
bãi, garaj, beci, 3 balcoane, 2 terase, curte,
grãdinã, total 520 mp, bunã si pentru sediu
firmã, pensiune, casã de copii, casã de
bãtrâni sau schimb în Ioºia (casã micã)-
105.000 E, neg. Tel: 0749- 275- 890.

Vând casa judet

  73205
• vând casã cu teren în loc. Pãuºa nr. 83.
Tel. 0727- 103- 500.

  73231
• vând casã în Biharia. Tel: 0744- 663- 638.

  73234
• vând casã în Nojorid. Tel: 0741- 314- 796.

  73313
• vând casã în Nojorid, teren 12 ari -
30.000E, neg. Tel: 0741- 314- 796.

  73179
• vând casã în Sititelec. Tel. 0752- 149- 712.

  73288• vând casã la þarã. Tel: 0741- 473- 509.

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

  73210

• vând casã, sat Cheresig. Tel: 0730- 167-
555.

  73215
• vând- schimb casã Felcheriu, 15 km
Oradea. Tel: 0771- 793- 507.

Vând casa alte judete

  73188
• vând casã Ungaria. Tel: 0725- 319- 733,
0732- 781- 018.

  73223

• vând în loc. Abadszalok, Ungaria, la lacul
Tisa, 150 km de Oradea, casã de locuit 100
mp + cãsutã 25 mp, pt. locuit sau vacanþã,
15,9 mil. forinþi /48000 E. Tel: 0036- 203-
751- 033.

Vând casa de vacanta jud.

  73172

• vând casã de vacanþã, Bulz, Bihor, preþ
24.000 E, negociabil. Tel: 0730- 610- 351,
0359- 423- 047.

  73336

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

  73193
• vând Y, 2 cam, et.IV, str. Italianã. Tel.
0741- 011- 957.

Vând ap.3 camere

  73257
• acum 3 camere Rogerius, tip Pb, et.I. Tel:
0774- 626- 779.

  73204

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

  73290
• vând ap. 3 cam. B- dul. Dacia. Tel: 0747-
633- 298.

  73192

• vând apartament 3 camere, str. Aluminei,
tip M, et. II, semidecomandat, renovat,
mobilat ºi utilat, pivniþã. Meritã vpzut. Tel:
0744- 609- 835.

Vând ap. 4 camere

  73253
• vând ap. 4 cam. tip C Nufãrul în spate la
Mc Donald's. Tel: 0772- 054- 793.

Vânzãri apart. la casã

  73148

• ocazie! Vând casã ultracentral, curte
comunã linistitã. Preþ 56.000 euro, neg. Tel:
0799- 855- 116, 0730- 166- 081.

  73327

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

  73329

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

  73285

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

  73224

• vând ap. la casã, cu o familie în curte, 3
camere, 2 livinguri, 2 bãi, bucãtãrie, terasã,
pivniþã, garaj, cãmarã, curte, 198 mp, otal
330 mp. Tel: 0754- 466- 192.

Vând garsoniera

  73258
• acum garsonierã Rogerius, et. 3, tip D-
28.500 E. Tel: 0774- 626- 779.

  73281
• vând garsonierã mobilatã, conf. I, etaj. I,
Tr. Lalescu -  28.500 E. Tel: 0755- 903- 837.

  73283
• vând garsonierã Nufãrul, preþ fix -  28.000
E. Tel: 0754- 534- 908.

  73239

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

  73173
• vând uscãtorie amenajatã, mobilat -
9.300 E, neg. Tel: 0742- 526- 118.

Vând ap.1 camera

  73328

• vând apartament o camerã, 40 mp utili, la
curte. Preþ 23000 euro. Tel: 0757- 857- 676.

Vând Ap. 2 camere

  73175

• vând ap. nou, 2 dormitoare, penthouse
(et. 1 si 2), living, bucãtãrie, 2 bãi, 4 balco-
ane, 120 mp, loc parcare, 47000 euro, neg.
Tel. 0769- 296- 108.

  73212
• vând ap. 2 cam, Pb parter, Nufãrul. Tel.
0754- 292- 480.

  73311
• vând ap. 2 camere în Cantemir, et. I. Tel:
0757- 970- 244, +36- 30/422- 8261.

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

Vând apartament  2 camere, cu 2 balcoane, 
Bd. Dacia. Tel. 0742-700316.

  73241

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

  73218
• vând apartament Pb 2 camere. Relaþii Tel:
0743- 757- 397.

  73254
• vând apartament 2 camere Nufãrul, PB,
Leonardo da Vinci. Tel: 0754- 522- 062.

  73310
• vând apartament 2 camere, Nufãrul 2. Tel:
0744- 435- 717.

este o acţiune circumscrisă direc-
ţiilor principale de acţiune ale 
Asociaţiei Partida Romilor “Pro-
Europa” și răspunde nevoilor 
comunităţilor de romi din judetul 
Bihor, în scopul incurajării dia-
logului intercultural, a promovă-
rii respectului reciproc, a înţele-
gerii și coeziunii dintre romi și 
majoritari, în special copii, inde-
osebi în domeniul educaţiei, cul-
turii, tineretului și a mijloacelor 
de comunicare și informare, pre-
cum și monitorizării respectării și 
aplicării politicilor a� rmative în 
domeniul educaţiei pentru ele-
vii romi în instituţiile publice de 
învăţămănt. Totodată a fost reali-
zată și o campanie de informare și 
conștientizare a etnicilor romi în 

domeniul dobăndirii actelor 
de identitate, de stare civilă, 
de proprietate și a preveni-
rii și combaterii rasismului 
și discriminării.
Activităţile s-au derulat 
pe parcursul a 3 zile pen-
tru � ecare localitate viza-
tă în perioada 18 iunie – 
06 iulie a.c., sub coordona-
rea directă  de președintele 
Sucursalei Judeţene Bihor -  
Lakatos Ioan, în localitaţile 
Oradea, Săcuieni, Marghi-
ta, Diosig și Gepiu. La acţi-
une au participat în total un 
număr de 125 de copii și 200 
de adulţi.
Pentru activitatea de creaţie, desen 
și pictură, � ecare copil participant 

a primit un kit de 
pictură compus 
din: planșetă, bloc 
de desen și acua-
rele, copiilor � in-
du-le prezentate 
de către un artist 
plastic, tehnici de 
bază precum: ale-
gerea culorilor, 
culorile de bază și 

cele complementare, combina-
rea culorilor, tehnica de desen. 
La � nalul atelierului � ecare elev 
și-a prezentat lucrarea realizată, 
locurile I și II � ind premiate cu un 
stilou și un ghiozdan cu rechizite, 
carţi de povesti și recipiente per-
sonale pentru apă (bidon cu apă), 
restul participanţilor � ind premi-
aţi cu un ghiozdan cu rechizite, 
carţi de povești și recipiente per-
sonale pentru apă (bidon cu apă). 
În pauza activităţii, copiii au servit 
masă pusă la dispoziţie de o � rmă 
de catering. (1932H73020)

„EDUCAŢIE PRIN ARTĂ ÎN RĂNDUL COPIILOR ROMI”

PRODUSE IMPORT 
UNGARIA - 

la preţuri “BEST”

Tel:  0734/114-344 
0734/114-345

www.bestcc.ro

Magazine Oradea:
Str Matei Corvin nr 1• 
 - Orar L-V 8-20 si S: 8-15
Str Decebal colt cu Doinei • 
- Orar L-V 7-21 si S: 8-15
NOU Str Cazaban nr 41 • 
- Orar L-V 7-21 si S: 8-15 (1850H563348)

În curând se va deschide

un NOU magazin BEST 
la MARGHITA, 

Str Republicii 83/A !
SC Nutrientul SA 

ANGAJEAZA  
muncitori necali! cati, 

barbati, la sediul din 

localitatea Palota pentru 

lucru în magazie,

Salariu atractiv, se asigura bonuri de 

masa si transport.

tel. 0734200955  (1737H60489)

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)

SC Nutrientul SA 

angajează 

spălător 

autocamioane. 
Program $ exibil.

Informații la : 0727200935

(1839H1839)

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!

NE GĂSIŢI şi online

www.jurnalbihorean.ro

Inform Media Press SRL, care î i desf oar  acti-
vitatea în presa local  din Romania i Ungaria, 
caut  coleg pentru jude ul Bihor, Oradea, echipa 
Call Center:

GESTIONAR APELURI DE 
INTRARE ŞI VÂNZĂRI

Atributii:
Gestionare apeluri de intrare prin telefon,• 
Trimitere e-mail-uri către  unitatea organizaţională corespunză-• 
toare,
Gestionarea reclamaţiilor în softul de reclamaţii anunţuri şi difu-• 
zare,
Reapelare clienţi,• 
Ascultarea mesajelor de pe robotul telefonic,• 
Vânzări,• 
Căutare clienţi noi prin telefon.• 

Condiţii:
cunoaşterea excelentă a limbii române şi maghiare• 
studii medii• 
mod de lucru fiabil, precis,• 
cunoştinţe de baza IT,• 
orientare spre performanţă,• 
perseverenta,• 
flexibilitate• 
capacitate mare de muncă,• 
bune abilităţi de comunicare• 

Oferim:
salar de baza fix + bonus pe bază de performanţă• 
condiţii corecte• 
formare profesională• 

 
Loc de munca: Oradea

CV profesional cu poza la adresa de e-mail
hr@informmedia.ro

Aplicantul prin aplicarea sa este de acord cu gestionrea datelor de c tre Inform 
Media Press SRL., conform celor descrise în politica de confiden ialitate a firmei.


