12 Diverse
În atenţia cititorilor
din Salonta!
Persoanele care doresc să dea
anunţuri de mică publicitate sau
mare publicitate în CRIŞANA
o pot face chiar în oraşul lor. Pentru aceasta trebuie să se adreseze
către SZABO L. MARIA Intreprindere Individuală, de pe strada
Republicii nr. 27-29, lângă CEC
Salonta. Anunţurile vor aparea în
ediţia de a doua zi.

URĂRI

l Cu ocazia zilei tale de naştere MONICA PÎRVULESCU, a
fiului tău ŞERBAN şi a mamei
şi bunicii ZORICA COSMAN,
vă dorim să aveţi o viaţă frumoasă, bucurii şi sănătate.
Bunul Dumnezeu să vă aibă în
pază şi să vă ocrotească. „La
mulţi ani!” dragii noştri! Familiile Pîrvulescu, Cosman şi Savu.
(423)

VÂNZĂRI GARSONIERĂ

l P.F. vând garsonieră, et. I,
Cazaban, 23.500 euro, negociabil. 0744/27-42-58. (T.416)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE

l Vând apartament 3 camere,
Beiuş, central, Aleea Padişului,
0766/28-91-83, 0766/27-11-43.
(T.31)

Miercuri, 18 ianuarie 2017

Colaborare pentru
învăţământ dual
Vicepreședintele Consiliului Județean
Bihor, Traian Bodea, și Werner Braun,
președintele Clubului Economic German din
Brașov, coinițiatorul Școlii Profesionale Germane Kornstadt, au semnat, ieri, un protocol
de colaborare.

Potrivit administraţiei judeţene, protocolul
de colaborare semnat, ieri, prevede că pe lângă Parcurile Industriale gestionate de Consiliul
Județean vor funcționa școli care vor forma tineri în sistem de educație dual pentru domeniul
tehnic. De asemenea, în baza protocolului de colaborare, Clubul Economic German va furniza
know-how-ul necesar lansării unui parteneriat
între Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar
și întreprinzătorii din Bihor. „Avem nevoie de
muncitori calificați, în funcție de nevoile mediului de afaceri din Bihor, tineri formați în școli
românești după modelul german”, a precizat
Traian Bodea. Într-un comunicat de presă al
l Dau în chirie apartament 1
cameră, bucătărie, grup social,
hol, pentru cabinet medical, cabinet avocaţial, Parcul Traian,
nr. 1. Tel. 0756/28-11-05. (422)

SCHIMB

l Vând apartament 3 camere, 95 mp, et. I, îmbunătăţiri.
0770/14-40-20. (T.328)

l Schimb garsonieră cu apartament 2 camere+diferenţă.
Tel. 0744/27-42-58.(215)

VÂNZĂRI CASE ÎN ORADEA

VÂNZĂRI UTILAJE

l Casă str. Beiuşului, intrare
auto, încălzire centrală proprie,
ocupabilă.
0742/00-95-60.
(T.418)

l Tractor 550 UTB, căruţă,
plug 3 braţe, prăşitoare 4 rânduri. 0742/00-95-60. (T.421)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)

l Căţei Ciobănesc German, 3
luni, 1 băiat, 3 fete. 0742/0095-60. (T.42)

l Vând casă în Burzuc, cu anexe, teren. 0771/31-23-17. (tv.)

PIERDERI

l Vând casă în Rontău, 33.000
euro, negociabil. Tel. 0751/1873-81. (T.354)
l Casă+loc casă, Paleu, front
dublu, acte în regulă. 0742/0095-60. (T.419)
l Vând casă Totoreni cu 36 ari
grădină și livadă pere, 0770/1612-82. (T.70)

VÂNZĂRI TEREN
l Vând 15 ari loc de casă în
Podgoria şi 15 ari loc de casă,
pe str. Făcliei, 0774/62-91-45,
0770/12-34-60. (tv.)
l Vând teren Paleu, 1.547
mp total (3 parcele una lângă alta), extravilan, cu utilităţi
în zonă, posibilităţi de trecere
în intravilan, zonă construcţii
noi.0720/19-35-82. (tv.)
l Vând teren intravilan, în Tăşad, Bihor, la 20 km de Oradea,
cu fundaţie casă şi utilităţi, suprafaţă teren 1980 mp, ideal
pentru construcţie pensiune.
0720/19-35-82. (tv.)

ÎNCHIRIERI
l Închiriez apartament 3 camere, Cartierul Dragoş Vodă,
0745/31-24-91. (T.30)

Nevinovat, dar
trecut în rezervă

CJ Bihor şi Clubul Economic German din Braşov

l Am pierdut legitimaţia de
călătorie O.T.L. eliberată de
D.G.A.S.P.C. Bihor, pe numele
Fekete Florica. O declar nulă.
(427)
l Autorizația Bisericii Penticostale „Nădejdea Vie” din localitatea Nojorid, nr. 298, din 8
ianuarie 2010, emisă de către
Cultul Creștin Penticostal din
România a fost pierdută. O declarăm nulă.

CJ Bihor se menţionează că dacă în Germania
sistemul este susținut în proporție de 100% de
stat, în România, sprijinul oferit de stat școlii
din Brașov este de 200 lei, agenții economici
dublând această sumă. „Trebuie să identificați
meseriile de care aveți cea mai mare nevoie și
să funcționați în cadrul unei organizații. Veți
beneficia de tot sprijinul pe care Clubul Economic German poate să îl ofere”, a precizat Werner
Braun.
Strategia de dezvoltare prevede că pe lângă
cele trei parcuri industriale aflate în subordinea Consiliului Județean să funcționeze câte o
școală de meserii. Reamintim că administraţia
judeţeană a obţinut, în data de 20 decembrie,
de la Ministerul Dezvoltării Regionale, titlul de
parc industrial pentru terenul de 9,31 ha din Tileagd. Titlul are o valabilitate de 25 de ani. De
asemenea, Consiliul Judeţean Bihor mai vrea să
înfiinţeze alte două parcuri industriale: la Săcueni şi la Beiuş. n I. M.

l Pierdut legitimaţie 28074,
eliberată de A.J.F.P. Bihor, pe
numele Turcuş Georgeta. O
declar nulă. (412)
l Autorizația Bisericii Penticostale din localitatea Toboliu,
nr. 1827, din 26 iunie 1995,
emisă de către Cultul Creștin
Penticostal din România a fost
pierdută. O declarăm nulă.

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vând 300 baloţi lucernă, 9
lei/balot, la 13 km de Oradea.
Tel. 0740/79-29-59. (369)
l Vând baloţi, lucernă, trifoi şi
fân. 0756/51-29-48, Sacădat
399. (408)

urmare din pagina 1
În concluzia raportului, prezentat într-o
şedinţă a Biroului Executiv al SRI, comisia specială a precizat că din activitatea
domnului Coldea, supusă verificării, nu au
rezultat elemente care să se constituie în
încălcări ale legii sau normelor interne în
vigoare. După prezentarea raportului, Biroul Executiv a decis repunerea în funcţie
a dlui general-locotenent Florian Coldea.
În cadrul aceleiaşi şedinţe, prim-adjunctul
Directorului a solicitat directorului SRI,
dl Eduard Hellvig, eliberarea din funcţie
şi punerea la dispoziţia şi nevoile instituţiei, după aproape 12 ani de când exercită
această funcţie. Prim-adjunctul Directorului a prezentat motive ce ţin de demnitatea
şi onoarea militară şi de riscul afectării
grave a activităţii instituţiei”, a transmis
SRI. Ca urmare, directorul SRI a cerut
președintelui României trecerea în rezervă
a lui Florian Coldea. n

PRESTĂRI SERVICII
l Hornar-coşar curăţ coşuri, teracote, centrale, orice
soluţii,
zugrăveli,
reparaţii uşi, geamuri, 0747/91-21-87.
(T.6202)

S.C. Nutrientul S.A.
angajează

tractorist rutierist cu experienţă.
Program flexibil, salar fix + bonuri masă.
Tel : 0727/20-09-35. (34)

Angajăm difuzori

l Repar rolete, execut jaluzele,
plase de ţânţari. Tel. 0745/5773-90. (T.375)

de presă în zona
Ioşia şi Nufărul.

l Raşchetare, lăcuire, zugrăvit, vopsit, lăcuit mobilă, faianţări, laminate, parchetare. Tel.
0742/38-99-48. (T. 245)

Relaţii la telefon
0259 411 590.

l Vând plapumă nouă, din lână
de merinos. 0359/17-53-31.
(tv.)

l Repar aragaze avantajos,
la domiciliul clientului. Tel.
0259/41-61-62, 0745/22-43-73.
(274)

l Vând pălincă struguri 51
grade, 30 lei/litru, deosebită,
0770/16-12-82. (T.71)

l Meseriaş iscusit, m-ai sunat
şi am venit! Tel. 0743/41-84-72.
(T.429)

l ANGAJEZ FEMEIE ÎNGRIJIRE DOAMNĂ ÎN VÂRSTĂ.
OFERIM CONDIŢII AVANTAJOASE. TEL. 0723/35-46-86.
l Angajăm lăcătuş şi sudor în
domeniul confecţiilor metalice.
Tel. 0784/66-86-21. (434)

ANGAJĂRI

DIVERSE

l Vând covor 0,90x1,40m, stare bună, 40 lei, 0743/99-71-00)

CUMPĂR DIVERSE

l Achiziţionez tablouri (poţelanuri, mobilier), ceasuri.
0743/75-81-64. (3337)
l Cumpărăm antichităţi, tablouri, cărţi, mobilă, obiecte populare, sticle sifon. 0744/12-8306. (T. 3638)

l Angajăm şofer distribuţie
produse patiserie şi cofetărie.
Tel. 0740/15-35-65. (381)

l Caut femeie pentru îngrijirea unei persoane, la ţară.
0723/21-83-44. (T.430)

l Angajăm agent vânzări-şofer
pentru distribuţie produse lactate, fabrica de lapte Cociuba
Mare-Petid. Tel. 0744/59-8237. (327)

l Tânăr, 31 de ani, doresc să
cunosc o domnişoară pentru
relaţie serioasă. Tel. 0749/3148-74. (163)

MATRIMONIALE

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 10 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

Completează datele personale în Talonul de mai jos şi textul unui
anunţ de maxim 10 cuvinte (vânzări, cumpărări, închirieri, angajări,
prestări servicii, matrimoniale, împrumuturi etc.) pe care doreşti să-l
publici în luna ianuarie în cotidianul „Crişana”.


Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
10 lei, plăteşti o apariţie, iar noi ţi-l publicăm de patru ori în zilele pe
care tu le alegi.

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.

