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Campanie umanitară

Permis pentru viitor 2018

„O șansă pentru
micuța Maria”
Maria este o fetiţă de 8
ani, din Oradea, căreia i
s-a descoperit în urmă cu
câteva luni o tumoră la
rinichi care, în prezent,
se tot extinde. Studenții
orădeni de la Facultatea
de Istorie, Relații Internaţionale, Științe Publice și
Științele Comunicării au
inițiat o campanie umanitară pentru a o ajuta pe
Maria.
„Singura
șansă
de
supraviețuire a Mariei este
să ﬁe hrănită printr-o sondă
nazală. Sonda costă 2.000
de euro, în plus mâncarea

cu care va ﬁ hrănită trebuie
să ﬁe una specială. Părinții
trebuie să strângă sume de
bani și pentru mâncarea
recomandată de medici,
cu care va ﬁ hrănită fetița.
Toate acestea sunt mult prea
costisitoare pentru părinții
Mariei, care au fost nevoiți
să o ducă pe micuță la Paris
pentru ca aceasta să poată
primi un tratament adecvat”, explică lect. univ. dr.
Cristina Pușcaș. Cei care
doresc să se alăture campaniei studenților orădeni de a
o susține pe micuța Maria o
pot face donând orice sumă,
cât de mică, în conturile

sau mare publicitate în CRIŞANA o pot face chiar în oraşul lor.

CUMPĂR AUTO

din Salonta!
Persoanele care doresc să dea
anunţuri de mică publicitate

Pentru aceasta trebuie să se adreseze către SZABO L. MARIA
Întreprindere Individuală, de pe
strada Republicii nr. 27-29, lângă
CEC Salonta. Anunţurile vor apărea în ediţia de a doua zi.

URĂRI
 Cu ocazia zilei de naştere
îi dorim domnului colonel (r.)
DORCA ACHIM multă sănătate, fericire, bucurii şi un călduros „La mulţi ani!” Coloneii
(r.) Poliacof Costică, Ţinc Ioan.
Tatar Zoltan cu Lenuţa, Moş
Ladislau, Jurcuţ Ioan, lt. (r.) Coşarcă Mircea cu Maria. (7395)

 Cumpăr autoturisme cu sau
fără defecţiuni. Tel. 0746/5120-57. (7394)

VÂNZĂRI AUTO

 Vând Opel Astra 1,7 TDI,
2002, înmatriculat, 4.300 lei.
0748/10-39-31. (1951)
 Vând Skoda Octavia, motor
1,9 diesel, preţ 1.700 euro, negociabil. 0740/27-77-61. (tv)

VÂNZĂRI TEREN
 Vând teren intravilan, 42 ari,
FS 30 m, Calea Sântandreiului.
Tel. 0763.622.862.
 Vând 5.500 mp livadă cu
meri, în Ferma Paleu. Tel.
0744/78-80-16. (T.7487)

ÎNCHIRIERI
 Închiriez apartament 3 camere, zona Dragoş Vodă. Tel.
0744/79-12-63. (T.1935)

 Vând în Oradea porci grași,
purcei. Tel. 0747.345.538.

PIERDERI
 Subsemnata Formitag Erika
Andrea în calitate de titular al
FORMITAG ERIKA ANDREA
P.F.A. cu sediul în Oradea, str.
Piaţa Unirii nr. 5, ap. 16, jud.
Bihor, având F5/2846/2013,
CUI 32511240, declar pierdute
certiﬁcatele de înregistrare şi
certiﬁcatele constatatoare de
la sediu şi punctele de lucru,
situate în Oradea, str. Sovata
48 şi Calea Aradului 105/B. Le
declar nule. (7571)

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând prosoape şi cuverturi
ţărăneşti ţesute. Tel. 0359/4356-61. (tv)

VÂNZĂRI PIESE AUTO

 Vând ţuică de prune, naturală, fără îndulcitori, 30 lei.
0740/27-77-61. (tv)

 Vând bobină de inducţie
pentru Peugeot 206, motor 1,4.
0740/27-77-61. (tv)

VÂNZĂRI ANIMALE

 Vând 2 purcei de 8 săptămâni şi 6 purcei de 12 săptămâni, rasa Marele Alb. Tel.
0259/43-09-40. (tv)

VÂNZĂRI CASĂ ORADEA
 De vânzare casă la curte, str.
Traian Moşoiu nr. 11, ap. 6. Tel.
0742/63-75-43. (6299)

Se pot înscrie tineri din mediile defavorizate, cu vârsta între 18 și 25 de ani, care
sunt la începutul carierei profesionale și/
sau doresc să ocupe un loc de muncă, și
la angajare este o condiție sau un avantaj existența permisului de conducere, au
un loc de muncă sau se aﬂă în activitate,
și permisul de conducere ar ﬁ un instrument beneﬁc în îndeplinirea sau extinderea atribuțiilor de serviciu, au permis de
conducere, dar pentru ocuparea unui loc

 Vând Dacia Logan din 2007,
motor 1,4 , benzină +GPL. Preţ
convenabil. Tel: 0745/904.839.

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
 Vând apartament cu 2 camere, ultracentral, str. Simion
Bărnuţiu. Tel. 0744/78-80-16.
(T.7487)

Până pe 25 ianuarie, tinerii proveniți
din medii defavorizate se pot înscrie
în programul „Permis pentru viitor”.
Acesta presupune acoperirea costurilor
pe care le implică obținerea permisului
de conducere (cursurile școlii de șoferi
și taxele adiacente) pentru 40 de tineri.

deschise pe numele mamei,
IGNA-PETRAȘCU Rodica
Mariana, în RON: RO12RZB R 0 0 0 0 0 6 0 018 5 0 9 717
sau în EUR: RO93RZBR0000060020371338.
 L.I.

 Dau în chirie casă cu gaz, renovată lux, str. Tăbăcarilor nr.
5, preţ 300 euro, (bună pentru
locuit sau depozit). Vând lemne
de foc, uscate, tot pe str. Tăbăcarilor nr. 2, cantitate mai mare,
20 mc, 2.000 lei. Tel. 0722/7353-80. (7567)

În atenţia cititorilor

Ultimele săptămâni
de înscrieri

 Vând avantajos 2 seturi de
mobilier, stare foarte bună,
maro şi albastru. Preţ negociabil. Tel.: 0742/53-73-00.
 Vând orgă electronică. Tel.
0259/42-14-81. (tv.)

de muncă sau îndeplinirea atribuțiilor de
serviciu este o condiție sau un avantaj
existența permisului de conducere categoria C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuze, tramvaie, sau doresc, din
alte motive, să obțină permis de conducere, dar nu au posibilități materiale pentru
acoperirea cheltuielilor aferente. În cadrul
celor trei ediții ale programului de până
acum, 51 de tineri au obținut permis de
conducere, dintre care cinci din Bihor, și
alți 38 de beneﬁciari sunt programați pentru susținerea examenului sau se aﬂă în
diferite faze ale cursurilor școlii de șoferi.
Detalii mai multe se găsesc pe site-ul
pentrucomunitate.ro. Programul „Permis
pentru viitor” este organizat de Fundația
Pentru Comunitate din fondurile puse la
dispoziție de MOL România.
 V.I.

CUMPĂRĂRI DIVERSE

 Cumpăr antichităţi, tablouri,
mobilă, ceasuri, obiecte populare, sticle de sifon. 0744/1283-06. (7378)
 Cumpăr pene. 0742/51-9672. (7592)

PRESTĂRI SERVICII

 Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, deplasare, reparații, 0759/11-96-64
(T.978)
 P.F.A. execut construcţii, renovări orice tip. Tel. 0755/1843-73. (T. 7493)

Vă aşteptăm
şi în centru!
Anunţurile de publicitate pot ﬁ depuse şi
achitate şi la Punctul de
preluare deschis lângă
Teatrul de Stat din Ora-

 Îngrijesc femei în vârstă, numai în Oradea. 0745/29-20-33.
(tv)

dea, pe strada Patrioţilor

ANGAJĂRI

nr. 2, de luni până joi

 Angajăm muncitori necaliﬁcaţi, salar 2.000 lei net.
0740/15-35-65. (7580)

între orele 09.00 - 18.00,

 Angajăm cofetar patiser cu
experienţă. Salarizare foarte
bună. 0740/15-35-65. (7578)

vineri între orele 09.00-

 Angajăm vânzătoare, salar
2.000 lei, net. Tel. 0741/20-3047. (7579)

16.00, şi duminica, între

 Caut cameristă, ajutor în bucătărie și ospătară pentru Băile
Felix. Tel. 0744/573.725.

orele 16.00-18.00.

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 20 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
Completează datele personale în Talonul de mai jos şi textul unui
anunţ de maxim 10 cuvinte (vânzări, cumpărări, închirieri, angajări, 20 lei, plăteşti o apariţie, iar noi ţi-l publicăm de patru ori în zilele pe
prestări servicii, matrimoniale, împrumuturi etc.) pe care doreşti să-l care tu le alegi.
publici în luna ianuarie în cotidianul „Crişana”.


TALON ANUNŢ

Numele şi prenumele____________________________________________Telefon__________________________________
TEXT ANUNŢ (max. 10 cuvinte)_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________________________________________________Zile apariție___________________________________



Pentru anunţuri care conţin mai mult de 10 cuvinte se poate utiliza un număr corespunzător de taloane.
Anunţurile funerare (decese, comemorări) nu fac obiectul acestui talon.

