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ANGAJĂRI

l Familie serioasă angajăm
menajeră în Londra. Oferim:
cazare, masă, bilet de avion.
Tel. 0749/08-48-37. (1528)
l Angajăm operatori/operatoare producţie şi spălătorese/
spălători. Detalii la tel. 0749/0813-85. (1572)

Vă aşteptăm şi în centru!

MATRIMONIALE
l Divorţat, 46, fără obligaţii,
vicii, caut tânără pentru prietenie, căsătorie. 0740/48-73-77.
(T.1567)
l Tânără, discretă ofer companie la domn peste 50 ani.

Anunţurile de publicitate pot fi depuse şi achitate şi la Punctul de preluare deschis lângă
Teatrul de Stat din Oradea, pe strada Patrioţilor

concurs/examen pentru angajarea în funcţia de

nr. 4, de luni până vineri, între orele 9.00-18.00,

portului Internaţional Oradea.

şi duminica, între orele 16.00-18.00.

Negreni. „Târgul de la Fechetău”

Trenurile opresc la talcioc

Astfel, de joi şi până duminică vor opri
în preajma târgului următoarele trenuri: R
3071 Cluj Napoca pl. 02.13 – Oradea sos.
06.18; R 3072 Oradea pl. 03.05 – Cluj Napoca sos. 06.25; R 3073 Cluj Napoca pl. 07.40
– Oradea sos.11.45; R 3074 Oradea pl. 07.30
– Cluj Napoca sos. 11.22; R 3075 Cluj Napoca pl. 16.40 – Oradea sos. 20.36; R 3076
Oradea pl. 15.30– Cluj Napoca sos. 19.30; R
3642 Bratca pl. 06.23 – Huedin sos. 07.30;
R 3643 Huedin pl. 14.45 – Bratca sos. 15.31.
„Înainte de efectuarea călătoriei, rugăm

pe toți pasagerii să se asigure că au achiziționat bilet pentru evitarea taxării suplimentare în tren și/sau suportarea costurilor
amenzii conform reglementărilor în vigoare. În punctele de oprire unde nu sunt case
de bilete, călătorii au obligaţia de se prezenta imediat după urcarea în tren pentru a-şi
cumpăra bilete de la personalul de tren, la
un tarif similar celui de la casa de bilete”,
se arată într-un comunicat de presă al Regionalei CFR Cluj.
Pentru informații actualizate despre circulația trenurilor, călătorii sunt rugați să
consulte pagina de internet a companiei
www.cfrcalatori.ro, să ne contacteze la numărul de telefon 021/9521 (pentru traficul
intern) sau să se adreseze personalului nostru din stații.
n R.C.

S

decese

V Cu profundă tristețe și adâncea care a fost draga noastră veri-

Depunerea cererilor de înscriere şi ridicarea tematicii de pregătire pentru concurs se va face la seInformaţii suplimentare la tel. 0259/47-94-12
sau 0741/40-54-87. (883)

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri
Funciare Filiala Someş Criş,

șoară și mătușă
ANA CIOS.
Dormi în pace, suflet blând! Verișoara Saveta Cios cu familia.

cu sediul în Nojorid, nr. 141D, scoate la concurs:
2 posturi de muncitor calificat (electromecanic,
electrician, mecanic), proba scrisă în 28.10.2016,
ora 9.00 şi interviu 03.11.2016, ora 9.00; 1 post
inspector de specialitate (specialitatea îmbunătăţiri funciare), proba scrisă în 28.10.2016, ora
11.00 şi interviu 03.11.2016, ora 11.00.

comemorări

plecată prea devreme dintre noi.
Lipsa ei o vom simți toată viața.
Odihnește-te în pace, suflet drag.
Fiul Marius, nora Cristina, nepotul Maximilian și cuscra Mariana.
(6004

“Acest workshop se adresează tuturor
părinţilor, bunicilor şi cadrelor didactice,
și are ca scop îmbunătăţirea şi stimularea
preocupării de a citi. Interesul pentru citit
a scăzut considerabil, din acest motiv dorim să oferim tuturor informaţii şi sugestii despre creșterea inteligenţei prin citit”,
explică psihologul Simona Hinţ, organizatoarea evenimentului.
Numărul copiilor diagnosticaţi cu întârzierere în limbaj a crescut alarmant în
ultimii ani, în cadrul cabinetelor de psihologie, un procent semnificativ fiind ocupat
de aceşti copii.
“Cauzele acestor întârzieri în limbaj
sunt: lipsa de comunicare dintre părinte
şi copil și lipsa poveştilor citite. De altfel,
poveştile clasice citite au fost înlocuite de

- cunoştinţe PC, nivel avansat.

că durere ne luăm rămas bun de la

ELENA MORARU,

cele din mediul virtual. Pentru o dezvoltare armonioasă a copiilor noştri, pe lângă
afecţiune, hrană şi protecţie, este necesar
să le stimulăm intelectul prin lectură”, mai
spune Simona Hinț.
Cei interesați de eveniment trebuie să
confirme participarea până vineri, 7 octombrie, la ora 15.00, la Simona Hinţ
(igna_simona@yahoo.com sau la tel.
0740-054.037).
n L.I.

Condiţii minime de participare:

diul societăţii noastre, până la data de 14.10.2016.

bunica și cuscra

Workshop – parenting în Cetate

AGENT CONTROL ACCES în cadrul Aero-

- cunoaşterea limbii engleze, nivel avansat,

brie, am pierdut-o pe mama, soacra,

“De ce să le citim copiilor/sau le dăm tableta”

SILIUL JUDEŢEAN BIHOR, organizează

- absolvenţi cu diplomă de licenţă,

V În urmă cu un an, în 6 octom-

Sâmbătă, 8 octombrie, de la ora 17.00,
în Cetatea Oradea, va avea loc un workshop - parenting cu tema: “De ce să le
citim copiilor/sau le dăm tableta”, eveniment inclus pe agenda Toamnei Orădene.

cu sediul în Oradea, str. Miron Pompiliu, nr. 5,
jud. Bihor, CUI RO 22003997, asociat unic CON-

0753/56-60-84. (T.1223)

CFR Călători vă informează că în perioada desfăşurării „Târgului de la Fechetău” din comuna Negreni (6 octombrie
– 10 octombrie 2016), mai multe trenuri
Regio vor avea asigurată o oprire comercială în zona de desfăşurare a târgului (la
km 576 + 350), în centrul localităţii.

Subscrisa S.C. PAZĂ ŞI PROTECŢIE
BIHOR S.R.L.

V Au trecut 6 ani de când viaţa ne-a despărţit de dragul nostru soţ
şi tată,
prof. GAVRIL
ZOLTAN LEITNER.
Dragostea şi dorul de tine nu vor
dispărea niciodată, sunt prezente în
inima şi sufletul nostru în fiecare clipă. Ne este dor de tine. Recunoştinţă celor care-i vor păstra o clipă de
aducere aminte. Dormi în pace! Soţia Maria şi fiul Gaby. (1562)

V Cu multă durere în suflete
comemorăm 3 ani de la trecerea în

Dosarele de concurs se vor depune până în data
de 21.10.2016. Detalii pe site-ul www.anif.ro sau
la telefon 0259/41-75-09, Nagy Carmen.

(884)

Administrația Bazinală de Apă,

cu sediul în Oradea, str. Ion Bogdan, nr. 35, jud
Bihor,
organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante, de:
INGINER - (COR 213223), din cadrul SGA
Bihor – Sistem Hidrotehnic Criş Negru, conform
H.G. 286/23.03.2011
Număr posturi: 1 post
Concursul se va desfășura astfel:
Proba scrisă în data de 27.10.2016, ora 10.00
la sediul Sistemului Hidrotehnic Criș Negru, Piața
Dumbravei, nr.15, localitatea Tinca, jud. Bihor.
Pentru participarea la concurs candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- studii superioare de specialitate: îmbunătăţiri
funciare, construcţii hidrotehnice,
protecţia mediului;
- adaptabilitate la condițiile de lucru conform
cerinței postului;
- cunoștințe de operare PC;
- experienţă în specialitate.
Dosarul va cuprinde următoarele documente:
cerere de înscriere la concurs/examen, adeverință
de la medicul de familie, cazier judiciar, curriculum vitae, copie după carte de identitate, copiile
documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale
altor acte care atestă efectuarea unor specializări,
copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie.
Dosarele se depun până la data de 19.10.2016,
la secretariatul unității, strada Ion Bogdan, nr. 35,
Oradea.
Informații suplimentare la secretarul comisiei,
telefon 0259/44-20-33 int. 217.
(887)

Şedinţa

membrilor

composesoratului

nefiinţă a iubitului nostru soţ, tată,

„ALPARENA 60” amânată din 12 septem-

socru şi bunic

brie 2016, va avea loc la sediul asociaţiei din

TEODOR LUCACIU,
din Beiuş. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Elisabeta, Doru, Liliana şi Alexandru. (1549)

localitatea Alparea, nr. 182, de la ora 15.00,
duminică, 9 octombrie, cu aceeaşi ordine
de zi.

(880)

