
 LUNI, 5 SEPTEMBRIE 2022

6  Reclame  
FIRMA PRODUCĂTOARE DE MĂLAI ANGAJEAZĂ ÎN STAŢIA DE ÎMPACHETARE 

ŞI ÎN DEPOZIT PERSOANE ENERGICE PE URMĂTOARELE POZIŢII:

OPERATOR /MECANIC 
MOARĂ

Cerinţe: cunoștinţe minime de 
mecanică, abilităţi de organizare, 
atenţie distributivă, responsabili-
tate, seriozitate

Bene�cii: salariu in acord cu piaţa, 
bonuri de masa (15 lei). perspec-
tive de dezvoltare profesională și 
cali�care la locul de muncă

Sarcini: asistarea transferului de 
materii prime din silozuri în 
buncăre, interpretarea erorilor 
din instalaţiile morii, intervenţii 
speci�ce de deblocare și remedi-
ere, asistenţă la operaţiunile de 
întreţinere efectuate de echipa 
specializată, menţinerea curăţeni-
ei în spaţiul de producţie

Program de muncă: 
12 cu 24, 12 cu 48

Locul muncii: Santandrei, Palota - 
avem rute proprii de transport

OPERATOR PRODUCŢIE 
MOARĂ

Cerinţe: cunoștinţe operare PC, 
abilităţi de organizare  atenţie 
distributivă, responsabilitate, 
seriozitate

Bene�cii: salariu in acord cu piaţa, 
bonuri de masa (15 lei), perspec-
tive de dezvoltare profesională și 
cali�care la locul de muncă

Sarcini: comandarea de la inter-
faţa tip SCADA a comenzilor de 
fabricaţie și a transferurilor de 
produse între faze de fabricaţie,  
interpretarea erorilor din sistem 
și rezolvarea lor împreună cu co-
legii de echipă, menţinerea la zi 
a registrelor de control speci�ce 
sarcinilor de producţie,  controlul 
parametrilor materiei prime și a 
produselor �nite obţinute 

Program de munca: 
12 cu 24, 12 cu 48

Locul muncii: Sântandrei, Palota 

MAGAZIONER 
Cerinţe: condiţie �zică bună, com-

petenţe în operarea PC-ului și a 
suitei O�ce, rigurozitate, abilitate 
de lucru în echipă, atenţie la 
detalii, capacitate de plani�care și 
organizare

Bene�cii: salariu în acord cu piaţa, 
bonuri de masă (15 lei), bonus de 
performanţa, perspective de dez-
voltare profesională și cali�care la 
locul de muncă

Sarcini: organizarea și documen-
tarea mișcărilor de mărfuri în 
depozite, optimizarea spaţiului și 
a timpilor de mișcare, urmărirea 
comenzilor

Program de munca: 
12 cu 36

Locul muncii: Santandrei, Palota - 
avem rute proprii de transport

DETALII LA NUMĂRUL DE 
TELEFON: 0752 200 915

SC  GROS METAL SRL PRODUCATOR DE STRUCTURI METALICE PENTRU HALE INDUSTRIALE
angajează

 Macaragist
 Stivuitorist
 Lăcătuș confecţii metalice
 Sudor apart Mig Mag
 Inginer (atelier confecții metalice)
 Contabil

Oferim:
salarizare atractivă, tichete de masă, stabilitatea locului de muncă.
Informatii: Oradea, str. Matei Corvin nr 102.   0744-587-059.
CV-urile se pot depune pe adresa: metal@grosmetal.ro. (9362 - H 16920)

INFORMARE
Această informare este efectuată de S.C. Păstrăvăria Sohodol S.R.L., cu se-
diul în județul Bihor, comuna Căbești, sat Sohodol, nr. 48, ce intenţionează 
sa solicite de la A.N. Apele Române-Administraţia Bazinală de Apă Crișuri 
aviz de gospodărire a apelor pentru investiția: „Întocmire documentație 
PUZ - Construire, amenajare păstrăvărie și împrejmuire teren”, în loca-
litatea Sohodol, nr. cadastral 51232, jud. Bihor.
Ca rezultat al procesului de producţie nu vor rezulta ape uzate.
Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 
107/1996, cu modi�cările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii și recomandări se 
pot adresa solicitantului, după data de 29.08.2022. (9364 - H 16922)

INFORMARE
Această informare este efectuată de S.C. Urban O�ce Construct S.R.L., cu 
sediul în jud. Bihor, Oradea, strada Nojoridului, nr. 503 H, ce intenţionează 
să solicite de la A.N. Apele Române-Administraţia Bazinală de Apă Crișuri 
aviz de gospodărire a apelor pentru: „Balastiera- Realizare perimetru de 
exploatare nisip și pietriș”, propus a se realiza în extravilan Oradea, nr. 
cadastral 213150 , jud. Bihor. Aceasta investiţie este nouă.
Ca rezultat al procesului de producţie nu vor rezulta ape uzate.
Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 
107/1996, cu modi�cările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii și recomandări se 
pot adresa solicitantului, după data de 29.08.2022. (9365 - H 16923)

Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea
selectează personal pentru întreținere,  

după cum urmează: 

›› 1 ELECTRICIAN;
›› 1 INSTALATOR-SANITAR;
›› 1 LĂCĂTUȘ-SUDOR;

Condiții minime:

• absolvent de școală profesională cu cali�care speci�că 
postului;

• vechime: minim 1 an în domeniu;

Venit lunar net asigurat: 3000 lei.
În vederea selecției, cei interesați pot depune un Curriculum Vitae și o 
copie a actului de studii la sediul societății din str. Gheorghe Dima nr. 5 
sau la adresa de email: personal@adporadea.ro.

Informații la tel: 0259-479147
Doar persoanele selectate vor � contactate. (9376)

 Administraţia Domeniului Public SA Oradea 
angajează prin selecție:

›› TEHNICIAN VETERINAR
Cerințe minime:

• Cali�care profesională de tehnician veterinar (absolvent al unui liceu 
de pro�l / școală postliceală de pro�l sau liceu + curs de cali�care în 
profesia de tehnician veterinar);

• Cunoștințe de operare pe calculator;

Cei interesați pot depune o cerere însoțită de copia actului de 
identitate, Curriculum Vitae și o copie după actele de studii la 
sediul societății din str. Gheorghe Dima nr. 5 sau la adresa de 
email: personal@adporadea.ro.

Doar persoanele selectate vor � contactate.  (9377)

ANGAJEAZĂ:
 ELECTRICIAN AUTO 

(electronist)
 HIDRAULICIAN
 STRUNGAR

Pentru detalii contactează-ne la: 
0259.479.189, sau trimiteţi CV la 

e-mail: secretariat@macarale.com

S.C. Deme 
Macarale SRL.

 (8
48
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Titular PASZTOR SANDOR cu sediul în ORADEA, str. Crângului, nr. 14, judeţ BI-
HOR, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare cf. HG 1076/2004 
(actualizat) privind procedura evaluării de mediu pentru planuri și programe, în ve-
derea obținerii avizului de mediu pentru P.U.Z. RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ 
DIN UTR ALV ÎN UTR LIU ȘI PARCELARE, mun. ORADEA, str. Valea Frumoasă, 
nr. cad. 205248, CF. 205248. Prima versiune a planului poate � consultată la sediul - 
A.P.M. Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A din data 02.09.2022 între orele 9-14. Publicul 
interesat poate transmite în scris comentarii și sugestii, până în data de 19.09.2022, la 
A.P.M. Bihor, Oradea, Bdul. Dacia, nr. 25/A, e-mail o�ce@apmbh.anpm.ro, în zilele de 
luni–vineri, între orele 9-14. (9382)

VINDEM PURCEI
LA 20 - 35 KG
Preţuri în funcţie de greutate 

şi numărul de capete cumpărat.
Purceii se livrează din fermă comercială cu cod de exploataţie, 
cu toate vaccinurile la zi şi în condiţii de biosecuritate maximă.

Asigurăm şi transport contra cost, 
pentru livrări de la 600 capete.

Pentru detalii telefon sau WhatsUp:
0752 200 919, 0752 042 372 (8501)

S.C. CORAL IMPEX S.R.L., 
în colaborare cu Primăria Municipiului Oradea,  

vă informează că în perioada 12.09.2022 – 22.09.2022, corelat cu 
condiții meteorologice, se vor efectua tratamente de dezinsecție terestră 

și tratamente �tosanitare pe domeniul public al Municipiului Oradea.
Substanțele utilizate pentru efectuarea serviciului de dezinsecție sunt 
CYMINA PLUS, cu substanțele active Cipermetrina, Tetrametrina și Pipero-
nil Butoxid și Vectobac WG, substanța activă Bacillus Thuringiensis. Pentru 
efectuarea tratamentelor �tosanitare se folosesc produsele: CHAMP 77 WG 
(COOPERMAX) și MOSPILAN 20 SG, cu substanțele active: Cupru metalic 
din hiroxid de cupru și Acetamiprid. Substanțele utilizate fac parte din gru-
pele Xi și Xn de toxicitate și se regăsesc în Registrul Național al Produselor 
Biocide avizate pentru pro�laxia sanitar umană.
Rugăm cetățenii din Municipiul Oradea să evite să stea în raza de acțiune 
a utilajelor în timp ce acestea pulverizează soluțiile pentru a preveni even-
tualele incidente.
Crescătorii de albine sunt rugați să ia toate măsurile care se impun în vede-
rea protejării albinelor, respectiv scoaterea stupilor de albine în afara ariei 
de stropire.
În cazul în care condițiile meteorologice vor � nefavorabile, efectuarea ser-
viciilor de dezinsecție terestră, respectiv al tratamentelor �tosanitare vor � 
decalate. (9385)

DISTRIBUȚIE ENERGIE 
ELECTRICĂ ROMANIA S.A.
Sucursala Oradea

anunţă întreruperea alimentării cu energie electrică: 

Data 
întreruperii

Adresa/
Localitatea

Intervalul orar

Centrul de Operațiuni Rețea (mt+jt)  Aleșd - Punct de 
lucru Marghita

09.09.2022 Loc. Bistra – 
parţial.

09:30-12:30

Loc. Săldăbagiu 
de Barcău – 
parţial.

12:30-15:30

Informaţii actualizate despre întreruperile plani�cate și neplani�cate în alimentarea 
cu energie electrică, sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica 
Suport/Întreruperi. Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, 
care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcţionări a instalaţiilor. Relații 
suplimentare la telefon 0259 929 sau telverde 0800 400 929. (9388)

S.C. DAE GREEN TRADING S.R.L. cu sediul în loc. Oradea, str. 
Nufarului, nr. 128 anunţă ca a depus la A.P.M. Bihor – Oradea do-
cumentaţia tehnica pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru 
desfășurarea activitătii de hotel si sala de evenimente pe amplasa-
mentul din Oradea, Str. Nufarului nr 128, Bihor.
  Eventualele sugestii sau observaţii se vor depune în scris la Agen-
tia pentru Protectia Mediului Bihor, Bd Dacia nr. 25/A, Oradea, tel: 
444590, fax 406588, e-mail: o�ce@apmbh.anpm.ro, în termen de 15 
zile de la apariţia prezentului anunţ. (9390)

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR, cu sediul în Municipiul Oradea, Parcul Traian, nr. 
5, județul Bihor, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul ”ÎNFIINȚARE PARC INDUSTRIAL ȘTEI”, propus 
a � implementat în orașul Ștei, nr. C.F. 50944, 50945, 50958, 50959, 50960, 50961, 
50962, 50963, 50964, 50965, 50966, 50967, 50968, 50969, 50970, 50971, 50972, 
50973, 50974, 50975, 50976, 50977, 50978, 50979, 50980, 50981, județul Bihor.
  Informaţiile privind proiectul propus pot � consultate la sediul autorităţii: Agenția 
pentru Protecția Mediului Bihor, B-dul. Dacia, nr. 25/A, județul Bihor.
  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protec-
ţia mediului, Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, B-dul. Dacia, nr. 25/A, în zilele 
de luni-joi,  între orele 9- 12, vineri între orele 9-11. (9391)

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR, cu sediul în Municipiul Oradea, Parcul Traian, 
nr. 5, județul Bihor, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul ”ÎNFIINȚARE PARC INDUSTRIAL BEIUȘ”, 
propus a � implementat în Municipiul Beiuș, nr. cadastral 106263, județul Bihor.
   Informaţiile privind proiectul propus pot � consultate la sediul autorităţii: Agenția 
pentru Protecția Mediului Bihor, B-dul. Dacia, nr. 25/A, județul Bihor.
   Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru 
protecţia mediului, Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, B-dul. Dacia, nr. 25/A, 
în zilele de luni-joi,  între orele 9- 12, vineri între orele 9-11. (9392)

Pe platforma digitală 
www.jurnalbihorean.ro 

puteţi programa şi plăti online

 anunţurile de mica publicitate pe care  
le doriţi publicate în ziar. 

(butonul Publicare 
anunt in ziar)

NE GĂSIŢI şi online

www.jurnalbihorean.ro


