14 Publicitate
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 Întreprindere
Individuală, de pe strada Republicii nr. 27-29, lângă CEC Salonta.
Anunţurile vor apărea în ediţia de
a doua zi.

MULŢIMIRI
 Mulţumiri colectivului de la
Spitalul Pelican pentru profesionalismul şi grija faţă de bolnavi, în special prof. dr. DORU
MAGHIAR, dr. MASCAŞ FLORIAN, dr. PUŞCAŞ IOANA, dr.
SABĂU CLAUDIA, dr. BORZA
CIPRIAN, echipei de asistente
de la tratamente oncologice.
Pacient F. Florian. (6349)

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
 Vând apartament 2 camere,
et. II, Aleea Sulﬁnei, Rogerius,
0359/48-45-42. (T.705)
 Vând apartament 2 camere,
tip X, et. 4, negociabil. 0747/3941-74. (6377)

Miercuri, 30 august 2017

 Vând teren intravilan 661 mp,
zona Grigorescu, gard, beci
7/4 m, ﬁligorie, fântână, curent,
gaz, apă reţea oraş, canalizare, str. Zaharia Macovei. Informaţi la telefon 0744/29-71-69.
 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.)
 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)
 Vând 5 holde teren în Livada
de Bihor. Tel. 0773/14-31-81.
(T. 6199)
 Vând teren, str. Petru Hristofor, toate utilităţile, 55.000 euro,
0751/24-67-80. (tv)
 Vând 982 mp, front 25 mp,
utilităţi, 55.000 euro, 0751/2467-80. (tv)

VÂNZĂRI-ÎNCHIRIEI SPAŢII
 Vând/închiriez hală P+1, total
1350 mp, 0359/17-53-31. (tv)

VÂNZĂRI UTILAJE
 Vând tractoraş cu motor
U445 cu plug şi semănătoare.
0754/40-02-96. (6272)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE

 Vând tractor U 445 DT, 4x4,
tractor U 650. 0758/77-33-43.
(6322)

 Vând apartament 3 camere,
tip PC, zona Decebal, et. IV.
Tel. 0757/49-93-80. (6319)

 Vând tractor 445, în stare
bună de funcţionare. Detalii tel.
0766/96-23-19. (6329)

VÂNZĂRI AP. LA CASĂ

VÂNZĂRI AUTO

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

VÂNZĂRI TEREN
 Vând 1.113 mp teren str. Vântului, întăbulat, schiță cadastrală. Tel. 0726/31-71-31. (T. 713)
 Vând teren Sântandrei, 4.100
mp, f.s. – 40 ml. Tel. 0726/3171-31. (T. 711)
 Vând 9.600 mp teren pe malul Crișului în Sântandrei.Tel.
0726/31-71-31. (T. 712)

 Vând două maşini de cusut
Singer, una este industrială.
Tel. 0259/42-78-16. (tv)
 Vând set gătit elveţian, masă
demontabilă 8-10 persoane,
0359/43-72-84,
0770/10-2160. (T.5772)
 Vând castraveţi amari, insulină vegetală. Tel. 0771/44-3713, 0768/73-05-25. (T.690)
 Vând mobilă veche, dulap,
vitrină, canapea, tv, dulap nou.
0753/79-90-34. (T.6254)
 Vând medalie cu brevet semnat de N. Ceauşescu. 0259/2679-40. (tv.)
 Vând lemne de foc la metru. Detalii, tel. 0769/67-52-54.
(6330)

Oradea, 30.08.2017
GRAFOR DESIGN SRL., cu sediul în Oradea, Str. Republicii Nr. 85, ap.2, derulează începând cu data de 12.08.2017 proiectul “INOVARE PRIN INTEGRAREA
SOLUȚIILOR TIC PENTRU CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE A SECTOARELOR TIC, INDUSTRIILOR CREATIVE ȘI TURISMULUI PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI INFORMATICE“, prin Program
Operational Competitivitate, Axa prioritară: 2. Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritate de investiţii: 2. Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea, Acţiune
2.2.1 Sprijinirea creșterii valorii adaugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, în baza contractului de ﬁ nanţare nr.
95/11.08.2017 încheiat cu MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII
INFORMAȚIONALE în calitate de Organism Intermediar (OI), și Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administrației publice și Fondurilor Europene (MFE)
în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC).
Valoarea totală a proiectului este 4.458.492,93 lei, din care asistenţa ﬁ nanciară
nerambursabilă a fost de 2.985.113,02,00 lei.
Proiectul se implementează în Municipiul Oradea, pe o durată de 36 luni.
Obiectivul proiectului este realizarea unei platforme informatice inovatoaresistem informatic avansat, de interes internațional ce va integra pe verticală soluțiile TIC în scopul creșterii competitivității sectorului TIC, industriei creative
și turismului, urmare a desfășurării activităților de cercetare-dezvoltare-inovare.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: dna. Carmen Arhire
Funcţie: REPREZENTANT LEGAL
Tel. 0742.222.234, Fax: 0359 303 000, E-mail: Carmenarhire.a@gmail.com.

 Restaurant în Oradea angajează bucătar. Tel.: 0769/048699.
 Rezolv orice problemă de
calculator, rețea (WIFI) și
cablarea acestora. Telefon
0744/61.71.03.

 Vând autoturism Ford Focus, motorină, din 2007. Tel.
0757/49-93-80. (6320)

PRESTĂRI SERVICII

 Meseriaş, execut toate tipurile de lucrări în construcţii. Tel.
0745/90-17-57. (T.6308)

ANGAJĂRI

 Vând Daewoo Matiz, 50.000
km rulaţi, culoare alb 13, preţ
negociabil. Tel. 0761/09-62-18.
(6331)

 Vând casă, Totoreni, cu 3.600
mp teren în centru. 0770/16-1282. (tv)

 Vând 4 trunchiuri de nuc. Tel.
0359/44-87-33. (T. 709)

ANUNŢ DE PRESĂ PRIVIND DESCHIDEREA PROIECTULUI

 Cumpăr pene. 0742/51-9672. (6369)

VÂNZĂRI CASE ÎN ORADEA

 Vând casă, 2 camere, cu
grădină mare, Gepiş. Tel.
0754/40-02-96. (6271)

VÂNZĂRI DIVERSE

ANUNŢ DE PRESĂ

 Vând Lada Niva 4x4. Tel.
0722/89-78-93,
0771/66-1309. (6332)

Vând apartament în centru, str.
Libertăţii 18, singur în curte.
Tel. 0773/36-42-82, 0771/3781-42. (6325)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

 Pierdut autorizaţie sanitar
veterinară, aparţinând ﬁrmei
Columbus Cafe S.R.L., având
nr. 7102 din 20.08.2014. O declarăm nulă. (6384)

Program Operațional Competitivitate
Competitivi împreună

 Renovez acoperişuri vechi,
faţade, tencuieli normale, decorative. Pietrar, pavez curţi, garduri. 0744/11-71-11. (T. 6263)
 Renovez faţade şi acoperişuri, reparaţii urgente, izolaţii,
jgheaburi, construcţii. 0729/5165-25. (T.699)
 Repar rolete, execut plase
de țânțari, rolete, jaluzele. Tel.
0745/57-73-90. (T.703)
 Zugrăvesc, 200 lei/cameră.
Tel. 0751/97-53-31. (T.6291)
 Execut tencuieli, gletuit, izolaţii polistiren, zugrăvit, podele
laminate, seriozitate maximă.
Tel. 0754/36-35-25. (T. 665)
 Repar aragaze avantajos,
la domiciliul clientului. Tel.
0259/41-61-62, 0745/22-43-73.
(6091)

 Vând maşină Opel Astra G,
2001, culoare gri, stare foarte
bună. Ulei, ﬁltre, distribuţie recent schimbate. Taxă nerecuperată. Preţ 1.550 euro, negoc.
Tel.: 0746/15-85-30.

 Vând casă cu grădină având
toate utilitățile, str. Soﬁei. Tel.
0722/25-29-06. (T. 715)

PIERDERI

 Pierdut certiﬁcat constatator nr. 24503 aparținând Chiș
Daniela
Intreprindere
Individuală, având nr. Registrul
Comerțului F05/669/2011, C.U.I.
RO28310559 pentru Punct de
lucru Oradea, str. Pascal, nr. 2,
bl. PC31, ap 2B, jud. Bihor, eliberat de O.R.C. Bihor. Îl declar
nul. (714)

 Vând mobilă bucătărie, vană
fontă, sobe teracotă noi. Tel.
0755/04-40-42. (T.6371)

CUMPĂR DIVERSE

 Achiziţionez tablouri, bibelouri, altele, 0743/75-81-64.
(5162)
 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03.
 Cumpăr antichităţi, tablouri,
cărţi, mobilă, obiecte populare,
sticle de sifon. 0744/12-83-06.
(T.5955)
 Cumpărăm pene vechi şi noi
şi nuci în coajă. Tel. 0753/5006-98. (T.5903)

 S.C. angajează stivuitorist cu
atestat și experiență. Informații
la tel: 0734/66-77-77.

UAMT angajează

operatori presaj-sudură/montaj, inspectori calitate, responsabili proces, ingineri proiectanţi,
reglori, sculeri matriţeri, electricieni, strungari, achizitor, metrolog, operator măsurători 3D, laborant încercări ﬁzico-mecanice.
Informaţii la 0259/45-10-26,
0785/50-00-14,
email:resurse.
umane@uamt.ro.
(604)
 Pensionar, 60 ani, caut menajeră. Tel. 0744/65-39-52. (T.
704)
 Angajez barmană, zona Nufărul, salar 1500 lei net. Tel.
0740/01-11-48. (6324)
 Societate comercială angajează şofer mare tonaj şi mecanici. Relaţii la tel. 0725/70-6162, str. Tudor Vladimirescu, nr.
84, Oradea. (5619)
 Societate comercială angajează: muncitori necaliﬁcaţi,
confecţioneri montatori tâmplărie PVC şi aluminiu. Informaţii
tel. 0259/46-90-27. (6230)

MATRIMONIALE

 Simpatică ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (T.5921)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 15 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 august în cotidianul „Crişana”.

Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
15 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.

