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V

Cu adâncă durere în
suflet ne luăm rămas bun de
la draga noastră prietenă, om
blând şi liniştit,
FLORICICA MOŢIU.
Dumnezeu să-i aşeze sufletul
în Împărăţia Sa! Suntem alături de familia ei îndurerată.
Poani, Soanyi Vekerdi şi familia. (5649)

V

Cu durere anunţăm încetarea din viaţă a celui care a
fost soţ, tată, bunic şi socru,
ALEXANDRU BERECZ,
în vârstă de 81 ani. Înmormântarea va avea loc sâmbătă,
29 iulie, ora 15.00, de la Capela Steinberger. Dumnezeu să-l
ierte şi să-l odihnească în pace!
Familia îndoliată. (5644)

V

La ceas de grea încercare şi multă durere sufletească
suntem alături de colegul nostru Jan Koreni şi întreaga lui familie, acum când se despart de
dragul lor tată,
IOSIF KORENI.
Dumnezeu să-l primească în
Împărăţia Sa! Colectivul S.C.
Eurociv Cons S.R.L. (5646)

V

Vreme de 70 de ani am
trăit o viaţă frumoasă cu dragul
meu soţ,
VASILE POP (LICĂ),
am împărţit bucurii şi necazuri, am crescut trei fete şi neam mângâiat bătrâneţele cu
nepotul, nepoatele şi strănepoatele noastre. La vârsta de 90
ani, soţul meu s-a dus la cele
veşnice, lăsându-mă singură în
căsuţa noastră. Dumnezeu să-l
odihnească în pace şi să-l aşeze
la dreapta Lui. Înmormântarea
va avea loc sâmbătă, ora 13.00,
în Dumbrăviţa Mică. Soţia îndurerată, Catiţa. (5655)

V

Cu nemărginită tristeţe ne despărţim de tăticul şi bunicul drag,
VASILE POPA,
cel care a fost stâlpul familiei noastre, omul cu suflet bun,
cu zâmbetul cald şi vorbă bună.
A trăit cu demnitate şi ne-a învăţat cinstea şi omenia, lucruri
pentru care îi vom fi veşnic recunoscători. Dumnezeu să-l
ierte şi să-l odihnească în pace!
Fiica Maria, nepoata Graţiana
cu soţul Alin şi strănepoatele
Catinca şi Alina. (5654)
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V

Mă alătur familiei în
ceasul greu al despărţirii de cel
care a fost pentru toţi
„bunu LICĂ”.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Lucia Babău. (5657)

V

Suntem alături de colega noastră prof. Daniela Berecz, în aceste momente de grea
încercare pricinuite de trecerea
la cele veşnice a tatălui drag.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Colectivul Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea. (5660)

V

Suntem alături de Dana
Berecz, la marea durere pricinuită de trecerea la cele veşnice
a tatălui. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Carmen Lazar
cu familia. (5613)

V

Cu durere ne luăm rămas bun de la încă un fiu al Bihorului, stabilit în Timişoara,
medicul oftalmolog
dr. NICOLAE BERINDE,
prietenul şi colegul nostru
drag din liceu. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Transmitem familiei profund îndurerate sincerele noastre condoleanţe. Promoţia 1956 a Liceului
„Emanuil Gojdu”, prin prof.
Ciortin Augustin. (5614)

V

Cu tristeţe şi durere în
suflete ne luăm rămas bun de la
naşul nostru
GHEORGHE BAT.
Îl rugăm pe bunul Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace, iar familiei îndoliate
să-i aline durerea. Cu profund
regret, finii Simion şi Cristina
Nica.

V

Suntem alături de
Emilia Szekely, în marea durere pricinuită de pierderea
soțului drag. Transmitem sincere condoleanțe. Fam. Crăciun. (628)

V

Gândurile noastre de
mângâiere și compasiune se îndreaptă înspre familia îndurerată, acum când se desparte de
cel ce le-a fost soț, tată, bunic,
GABOR SZEKELY.
Dumnezeu să-l ierte și să-l
odihnească în pace în Împărăția
Lui! Fam. Bolunduț Viorel.
(630)

V

Mulţumesc tuturor celor care au fost alături de mine
în momentele grele pricinuite de despărţirea de mama mea
dragă,
FRENŢ FLOARE
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Fiul Titi Frenţ cu familia.

comemorări

V

Timpul trece urmânduşi drumul firesc, doar amintirile şi lacrimile rămân neşterse.
Vă căutăm mereu de când aţi
plecat dintre noi, de 3 ani draga şi iubita noastră mamă şi bunică,
FLOAREA FICUŢ
şi respectiv 8 ani bunul şi iubitul nostru tată şi bunic
FLORIN FICUŢ.
Din tot ce a fost frumos a rămas doar un vis. Veşnic îndurerate, fiicele Liliana şi Mirela cu
familiile. (5603)

V

Cu durere în suflete şi
lacrimi anunţăm împlinirea a 6
săptămâni de la plecarea în veşnicie a scumpului nostru soţ,
tată, socru şi bunic,
MIHAI BALAJ,
din Cefa. Rugăciunile noastre să-i lumineze calea spre
odihna veşnică. Familia îndurerată. (5639)

V

Comemorăm cu tristeţe un an de la plecarea dintre
noi a distinsei doamne, colegă
şi prietenă,
SONIA DRĂGHICI.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Din partea OFSD Bihor. (5651)

V

Cu imens dor în suflete, regrete şi multe amintiri comemorăm decesul prematur,
acum un an, al colegei noastre
SONIA DRĂGHICI,
un om excepţional, vesel, altruist. Familia Erica şi Ioan
Mang. (5611)

V

Dor, lacrimi, durere,
regrete şi întrebări fără răspuns
de 5 ani, de când a plecat dintre
noi iubitul nostru soţ, tată, socru, bunic, unchi, frate şi cumnat,
FĂNEL BUNGĂU.
Îi aducem un pios omagiu
alături de amintirea vie şi de
neşters din inimile noastre.
Dumnezeu să-i vegheze sufletul lui curat şi bun! Parastasul
va avea loc sâmbătă, 29 iulie, la
Biserica „Sf. Vineri”, din Parcul Ţăranilor, la ora 9.30. Familia îndurerată. (5634)

V

Timpul nemilos în trecerea lui nu va putea să şteargă
amintirea distinsei
doamne
SONIA DRĂGHICI,
dispărută nedrept şi mult prea
devreme dintre noi, în urmă cu
un an. Meritele prin care s-a
consacrat ca medic de excepţie, profesor universitar şi reputat om politic, deputat PSD,
vicepreşedinte PSD Bihor, vicepreşedinte OFSD România,
nu pot fi trecute cu vederea şi
ne fac cinste, iar devotamentul
şi exemplul său rămân modele
de urmat. Lumina cuvântului şi
a învăţămintelor sale nu se vor
stinge niciodată. La îndurerata comemorare, vom aprinde
făclii ale recunoştinţei şi vom
înălţa rugăciuni pentru odihnă
veşnică, asigurând familia greu
încercată de întreaga noastră
compasiune. Organizaţia Femeilor Social Democrate Oradea. (5648)

V

Lacrimi, durere, tristeţe în sufletele noastre la împlinirea a 40 de zile de la trecerea în veşnicie a celei care a
fost buna noastră soţie, mamă
şi bunică
EUGENIA FARCAŞ.
Parastasul de pomenire va
avea loc la Catedrala Ortodoxă Marghita, sâmbătă, 29 iulie
2017, ora 8.30. Soţul Gavril şi
copiii Felician şi Silviu cu familiile lor. (5677)

V

Odihnească-se în pace
sufletul bun și frumos al domnului
TRAIAN COCIUBA,
omul demn și drept, inimos, generos și altruist, dispărut fulgerător în urmă cu un an.
La ceas comemorativ îi suntem alături familiei îndurerate.
Fam. Morariu Octavian.

V

A trecut un an de la
decesul iubitei noastre soție și
mamă devotată,
prof. univ. dr. MARIA
SONIA DRĂGHICI.
Odihnește-te în pace suflet
blând și curat. Parastasul are
loc azi, ora 10.30, la Biserica
Sf. Gheorghe, din Parcul Traian. Familia îndurerată. (629)

Primăria Comunei
Tămăşeu
organizează concurs pentru
ocuparea a două funcţii publice
vacante: inspector grad prof.
debutant şi referent de specialitate grad prof. superior
Condiţii de desfăşurare a
concursului:
Proba scrisă:
28.08.2017, ora 10.00, sediul
Primăriei Comunei Tămăşeu;
Depunerea
dosarelor:
28.07.2017 – 17.08.2017 la sediu.
Condiţiile de desfăşurare a
concursului, condiţiile de participare şi bibliografia vor fi afişate la sediul autorităţii publice.
Informaţii suplimentare se pot
obţine la nr. de telefon 0259/4585-53.
(525)

SPITALUL CLINIC CF
ORADEA,

organizează în data de
17.08.2017 începând cu ora 9.00,
la sediul unităţii, concurs pentru ocuparea următorului post
vacant pe perioadă nedeterminată:
Asistent medical principal
(PL) de radiologie - 1 post.
Laborator de radiologie şi
imagistică medicală
Ambulator integrat al Spitalului Clinic CF Oradea.
Concursul se va desfăşura
astfel:
Proba scrisă în data de
17.08.2017 - ora 9.00;
Interviu în data de 23.08.2017
- ora 9.00.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la
concurs şi a ocupării funcţiei
contractuale conform Ord.M.S.
nr.1470/2011 cu modificări:
-diploma de şcoală sanitară
postliceală sau echivalentă sau
diploma de studii postliceale
prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
privind echivalarea studiilor
absolvenţilor liceelor sanitare,
promoţiile 1976-1994 inclusiv,
cu nivelul studiilor postliceale
sanitare;
- examen pentru obţinerea
gradului de principal;
- concurs pentru ocuparea
postului;
- 5 ani vechime ca asistent
medical de radiologie.
Actele necesare pentru înscrierea la concurs se pot depune până la data de 11.08.2017,
ora 14.00, inclusiv, la biroul
RUNOS din unitate. Informaţii
suplimentare se pot obţine de la
biroul RUNOS,
la tel: 0259/41-15-81, int. 319,
şi pe site-ul unităţii www.spitalcforadea.ro
(558)

SC GURRA
PRIZRENI SRL,
cu sediul în Salonta, str. Victor Babeș nr. 2, jud. Bihor,
angajează 6 ambalatori manuali, cod cor 932101. Selecția
se va face pe baza CV-urilor depuse până la data de 03.08.2017.

