
LUNI, 27 MAI 2013

Reclame 9

Punctele de preluare a anunţurilor:
 Piaţa 1 Decembrie nr. 4-6, 

 Bdul Dacia nr. 34, 
 Magazinul Crişul la parter.

Titular Condratov Daniel- Serghei 
Persoană Fizică Autorizată anunţă 
publicul interesat asupra declanșării 
etapei de încadrare cf.HG 1076/2004 
privind provedura evaluării de mediu 
pentru planuri și programe, în vede-
rea obţinerii avizului de mediu pentru 
PUD: „ Ansamblu de locuințe colec-
tive S+P+8-11E, localitatea Oradea, 
str. Grigore Moisil ,nr.  14, nr. CAD 
7907/1, jud. Bihor. Prima versiune a 
planului poate %  consultată la sediul 
APM Bihor,Oradea, Bdul Dacia nr. 25/A, 
din22. 05.2013, între orele 9-14.Publi-
cul interesat poate transmite, în scris, 
comentarii și sugestii, până în data 
de 11.06.2013 la APM Bihor,Oradea, 
Bdul Dacia nr. 25/A, e-mail:o'  ce@
apmbh.anpm.ro în zilele de luni- 
vineri, între ora 9-14.    (1105 H 830675)

Agen ia pentru Protec ia Mediului Bihor anun-
 publicul interesat c , în urma parcurgerii eta-

pei de încadrare conform prevederilor HG nr. 
1076/2004 a consult rii Comitetului Special 
Constituit, întrunit în data de 22.05.2013, a eva-
lu rii documenta iei depuse , pentru PUZ: Parce-
lare în scopul construirii de locuin e cu nr. Cad. 
50302, 50244,50301,50303, amplasat în comu-
na Pocola, sat Sînmartin de Beiu , jud. Bihor, Titu-
lar: tef Anamaria, Popa Varvoara, Laza Florica, 
Ioan i Ana. APM Bihor a luat decizia de încadra-
re a planului în categoria celor pentru care nu este 
necesar  evaluarea de mediu, planul urmând a Þ  
supus procedurii de adoptare f r  aviz de mediu.
Observa iile i comentariile publicului interesat 
privind decizia etapei de încadrare se depun în 
scris la sediul APM Bihor, Oradea, B-dul Dacia 
nr. 25/A, tel. 0259 444.590 , fax: 0259 406588. 
pana la data de 7.06.2013. (1131 - H 841653)

CIAC SA str. Jean Calvin nr. 5

ÎNCHIRIAZ :
 pomp  beton
 cif  beton 5-9mc
 macara 15 t
 basculant  16 t-24 t
 autotren 22 t
 buldoexcavator Terex
 excavator Atlas
 macara turn Liebhr
 autoutilitara Peugeot

TELEFON: 0259-454-257
FAX: 0259-417-312
E-MAIL: ciac@ciac.ro  (1129 - H 837766)

Agen ia Pentru Protec ia Mediului- anun  
publicul interest despre decizia etapei de 
încadrare conform HG nr 1076/2004: PUD/
PUZ - pentru „AMPLASARE HAL  ATELIERSER-
VICE UTILAJE AGRICOLE I ÎMPREJMUIRE”, 
localitatea Valea lui Mihai, str. Calea Revo-
lu iei, Nr CAD 51189, Jud. Bihor, titular  SC 
MEWI IMPORT EXPORT AGRAR INDUSTRIE-
TECHNIK SRL, supus procedurii de adaptare 
f r  aviz de mediu. Observa iile si comenta-
riile publicului interest privind decizia etapei 
de încadrare se pot transmite în scris la Agen-
ia Pentru Protec ia Mediului Bihor, Oradea, 

B-dul Dacia, nr 25/A, telefon 0259/444590, 
e-mail: ofÞ ce@apmbh.anpm.ro, în zilele de 
luni –vinerI, între orele 9-14, în termen de 
10 zile calendaristice de la data anun ului.  
 (1128 - H 839870)

Comuna GEPIU anun  publicul inte-
resat asupra depunerii solicit rii de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul “ÎMBUN T IREA SISTEMU-
LUI DE ALIMENTARE CU AP  A SATULUI 
GEPIU, COMUNA GEPIU-JUD. BIHOR”, 
propus a Þ  efectuat în satul  Gepiu, 
jude ul Bihor.
Informa iile privind proiectul propus pot 
Þ  consultate la sediul autorit ii com-
petente pentru protec ia mediului ORA-
DEA, Bd. DACIA, NR. 25/A. 
Observa iile publicului se primesc zilnic 
la sediul autorit ii competente pentru 
protec ia mediului ORADEA, Bd. DACIA, 
NR. 25/A .   (1130 - H 837764)

SUPER OFERT !
SPA IU COMERCIAL cu TEREN în suprafa  de 742 mp, Sc=189,63 
mp, în Oradea, zon  central , str.Seleu ului nr.3A, cu front la stra-
da de aprox.13 m. 

PRE  DE VÂNZARE REDUS: 125.753 EURO
80.000 EURO

Licita ia va avea loc miercuri, 5.06.2013, ora 13 la sediul lichidatorului judiciar, CRIST 
VEST AUDIT SPRL din  Oradea, str. Republicii nr.8 si se desfasoara conform “Regula-
mentului de vanzare”.         
Garan ia de participare la licita ie este de 10% din pre ul de pornire i se va achita in 
lei, cu instrumentele de plat  bancare legale.
În caz de neadjudecare, licitatia se va relua saptamanal, miercuri, la aceeasi ora si 
in acelasi loc.

Informa ii la telefon: 0259-479-468; 0744-619-858
i pe site-ul www.vestaudit.ro.  (1141 - H 841716)

SC ARMIN MARKETING SRL ORADEA– SOCIETATE ÎN FALIMENT 
PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EUREXPERT IPURL
Vinde prin licita ie public  deschis , cu strigare, f r  preselec ie,
în condi iile Codului de Procedur  Civil  i a Legii 85/2006:
Spa iu comercial – birou situat în Oradea str D. Cantemir, nr. 26-30, jud. 
Bihor, în cl dire regim P + 1 E, cu o suprafa  construit  de 448,35mp i o 
suprafat  util  de 379,30 mp cu teren în cot  indiviz  în suprafa  de 314 mp. 
Pre  de începere a licita iei 139.000 euro echivalent în lei la data pl ii.
Licita ia va avea loc în data de 06.06.2013 ora 12.00, în loc. Oradea, str. 
Henri Coanda, nr. 1, bloc PB30, ap. 2, jud. Bihor.
Participan ii la licita ie vor depune oferte în scris la lichidator cu cel pu in 24 
ore înainte de licita ie înso ite de dovada depunerii unei cau iuni de 10% din 
pre ul de strigare i a unei taxe de participare de 1.500 lei
Informa ii la adresa la care se va organiza licita ia, sau la tel. 0359/175824, 
0726/699259 sau 0735/168963.  (1145 - H 841813)

RAF CONSULTING SRL ORADEA organizeaza CURSURI:

INSPECTOR RESURSE UMANE 

INSPECTOR/SPECIALIST SSM (PROTECTIA MUNCII)

MASINIST LA MA INI PENTRU TERASAMENTE
(BULDOZER, ESCAVATORIST ETC.)

EXAMEN  pentru obtinerea diplomei in meseria de:

BUCATAR, OSPATAR, COFETAR-PATISER, ZIDAR, INSTALATOR
(SE ADRESEAZA CELOR CARE PRACTICA ACEASTA MESERIE)

Diplomele sunt recunoscute de Min. Muncii si Educatiei.

 0746/87.59.75  e-mail: rafconsulting@yahoo.com

Au început înscrierile la Școala Profesională 

EUROBUSINESS
Se pot înscrie absolvenți de cls.a IX-a, până în 18 ani.
Elevii vor efectua practică la companiile partenere și 
vor bene" cia de o bursă profesională. Dosarele se depun 
la secretariatele Colegiilor Tehnice T. Vuia, C. Brăncuși și 
Transilvania în funcție de specializarea aleasă. 
Detalii pe www.sebpo.ro, sau la tel. 0359 889389   (1107 H 830680)

Agentia de turism Travel Expres vă oferă;

Grecia cu autocar din Oradea de l a  9 2  e u r o

Turcia cu avion all inclusive 4 *  d e  l a  3 9 9  e u r o

Mallorca cu avion de la 4 4 2  e u r o

Egipt, Tunisia cu avion de la 19 9  e u r o
Reduceri pentru pensionari, luna de miere, grupuri etc.

Sejururi Croatia, Grecia, Malta, Bulgaria, Spania etc
Bilete avion, autocar, transfer aeroport, asigurari, traduceri, Apostile, Monitor Oficial

Oradea , Parc Traian 17. ,  www.travelexpres .ro,  0770383623
Preturile nu include taxa aeroport,taxa viza,taxa ferryboat

(1121H837773)

OTL SA anun  posesorii de abonamente cu pre  întreg i 
elevii i studen ii beneÞ ciari de abonamente cu reducere sau 
gratuite c , începând din 1 iunie 2013, nu li se vor mai elibera 
abonamente pe suport de hârtie. De la aceast  dat , pentru 
categoriile de c l tori men ionate, vor Þ  eliberate numai abo-
namentele înc rcate pe suport electronic ( cardul electronic de 
c l torie ), acestea din urm  Þ ind obligatoriu de validat la Þ e-
care urcare în mijlocul de transport.  (1139 - H 841703)

COMUNICAT DE PRES

În data de 27.05.2013 se desf oar  la Hotel Ramada din Oradea workshop-

ul  organizat  în  cadrul  proiectului  „A  new  method  and  system  for  real  time

fermentation  process  monitoring”, depus  de  c tre  Universitatea  din  Oradea,

Facultatea  de  tiin e,  în  calitate  de  Lider  de  Proiect,  împreun  cu  Bay  Zoltán

Nonprofit  Ltd.  Institute  for  Biotechnology  din  Ungaria,  în  calitate  de  partener  al

proiectului, în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalier  Ungaria – România

2007-2013.

Proiectul  „A new method and system for real time fermentation process

monitoring”, (HU-RO BIOETHANOL, cod HURO 1001/121/2.2.2) este implementat

prin  Programul  de  Cooperare  Transfrontalier  Ungaria-România  2007-2013

(www.huro-cbc.eu) i este finan at de Uniunea European  prin Fondul European de

Dezvoltare  Regional ,  completat  de  co-finan area  na ional  a  celor  dou  state

membre  participante  în  program,  Ungaria  i  România.  Obiectivul  general  al

Programului este de a apropia actori economici, persoane i comunit i, cu scopul de

a  exploata  mai  eficient  oportunit ile  oferite  de  dezvoltarea  comun  a  zonei  de

frontier .

Obiectivul general al proiectului îl reprezint  dezvoltarea unei noi metode i a

unui sistem inovativ ce utilizeaz  biosenzori optici, pentru monitorizarea în timp real a

produc iei de bioetanol i a vinului.

Valoarea total  a proiectului, ce se deruleaz  în perioada februarie 2012 - iulie

2013 este de 325705 euro.

La  acest  eveniment  sunt  invita i  cercet tori,  speciali ti  din  domeniul

biotehnologiei precum i studen i.

Con inutul acestui material nu reprezint  în mod necesar pozi ia oficial  a Uniunii Europene.

SC Class Furn România SRL, fabrică de mobilă olandeză, 

angajează:

STIVUITORIST
CERINȚE:

certi! cat de stivuitorist și autorizație ISCIR• 
experiență într-o activitate similară minim 2 ani;• 
disponibilitate de la program prelungit;• 
persoană responsabilă, activă• 

RESPONSABILITĂȚI:
descarcare și așezare produse în zonele de depozitare;• 
transportare produse semifabricate, produse ! nite în zona de depozitare;• 
încărcare mijloace de trasport cu produse ! nite• 

BENEFICII:
salariu motivant• 
tichete de masă• 
transport gratuit• 
masă caldă gratuită• 

Detalii la telefon 0259 345713. Asteptăm CV-ul dvs  la FAX 0259 345714 sau  
pe e-mail ioanahorga@classfurn.ro până cel tarziu 31 mai 2013.  (1118 H 833265)

Frigoconti angajează:

AGENT TRANSPORTURI; 

ȘOFERI PROFESIONIȘTI 

cu experiență cat.C,E, atestat profesi-

onal, card tahograf, certi� cat ADR; 

VULCANIZATOR, 

MERCEOLOG AUTO - vorbitor 

de limba engleză și maghiară. 

Telefon 0744 476556 sau 

e-mail: angajari@frigoconti.ro 

(1123 H 832693)

Societate Comercială angajează:

CONTABIL
Cerințe: experiență pe un post similar minim 3 ani(preferabil 

în domeniul transporturi), studii superioare economice, 

cunoștințe solide în domeniu contabil și � scal, cunoștințe 

Word, Excel, Outlook  Express, folosirea programului SAGA

C V  se pot trimite pe fax : 0259 414602   (1104 H 830592)

SC PERIND SA str. Louis Pasteur nr. 

165 Oradea. Tel. 0259 433347 

ANGAJEAZĂ

REGLORI LA MAȘINI DE ÎNJEC-• 

TAT MASE PLASTICE

OPERATORI PRELUCRAREA • 

MASELOR PLASTICE

ȘEF ATELIER MASE PLASTICE• 

CV la : tehnic@perind.ro 
(1114 H 832596)

FIRMĂ DE TRANSPORT 
ANGAJEZ

CONTABIL
EVIDENŢĂ PRIMARĂ
(caserie, deconturi

externe şoferi)
Aştept CV pe e-mail:
dana@brugioni.ro  
 (1142 - H 841718)

SOCIETATE COMERCIAL  angajeaz  

CONTABIL
Cerin e:

 eviden  contabil   efectuarea inregistrarilor con-
tabile aferente inchiderilor lunare / anuale  întoc-
mirea corect  i la timp a Declara iilor i deconturi-
lor de TVA  absolvent al Facult ii de tiin e Econo-
mice  bune cuno tin e de contabilitate i Þ scalitate 

 cunoa terea programului WinMentor
A tept m CV-ul dvs. la e-mail: olimp_impex@yahoo.co.uk
Tel.: 0722-365-101  (1146 - H 841818)


