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COMBINATUL
DE PRELUCRAREA
LEMNULUI
Str.

Borşului,

nr. 19

Combinatul de Prelucrarea Lemnului din Oradea a fost

înfiinţat

în anul

1973, avînd ca obiect de activitate producerea de bunuri de consum prin industrializarea şi prelucrarea lemnului în produse finite, în speţă „mobilier din lemn".
C.P.I. Oradea continuă tradiţia în arta prelucrării lemnului din zona Bihorului,
:primele ateliere de tî~plărie fiind cunoscute din anul 1904. Pe parcursul anilor mai
jau fiinţă o serie de mici ateliere de mobilă, atit în oraşul Oradea cit şi în jude;ţul Bihor, astfel că în 1948, în prelucrarea lemnului în produse de mobilă, lucrau 302 muncitort IIi, anul 1,952, toate

secţiile

fost reunite într-o singură intreprindere.
Incepind din anul 1965, întreprinderea
;nîndu-se în

funcţiune

noi

capacităţi

de

de prelucrare a lemnului din

cunoaşte

producţie,

o dezv1Jltare
fabrica de

judeţ

impetuoasă,

mobilă

au
pu-

„Alfa" din

:oradea în anul 1969, secţia de scaune din Oradea, în 1974. Totodată, au fost mo:dernizate vechile secţii ·din Oradea şi din Tileagd, precum şi secţia de uşi - ferestre
:clasice din Oraşul Dr. Petru Groza care, ulterior, a fost profilată şi pe producţia de
,mobilă.

în anul 1977 au fost preluate în cadrul combinatului şi cele mai reprezentative
:secţii de mobilă ale industriei locale din judeţul Bihor care au fost supuse unor
:operaţii

de modernizare în vederea ridicării• potenţialului tehnic şi de producţie la
nivelul secţiilor de producţie din industria naţională.
Spre sfîrşitul anului 1980, au fost puse în funcţiune parţial, trei secţii noi de

producţie,

în Oradea şi Beiuş, astfel că in prezent Combinatul de Prelucrarea
'Lemnului Oradea îşi desfăşoară activitatea de producţie în 15 fabrici, secţii şi ateliere.
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C.P.L. ,,ALFA"

In varietatea tipurilor de mobilier un loc principal îl are mobilierul de tip r us-.
tic, cu influenţe formale şi ornamentale ale mobilierului, ale artei populare d in
Bihor. Sînt realizate piese ce compun ansambluri de mobilier pentru sufragerie,
dormitoare, camere de zi, holuri. Pentru realizarea lor se urmăre şte, crearea unei
ambianţe cu specific rustic, de păstrare a unei , tradiţii multiseculare, cu amprenta

C.P.L. ,,ALFA"
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C .P .L . ,,ALFA "
spiritualităţii specific româneşti. In ornamentarea acestor tipuri de mobilă întilnim
forme romboidale, rozete, antropomorfe caracteristice de exemplu pentru scaunele
din Bihor etc., mai apropiate de ornamentele autentic populare sau stilizate,
adaptate funcţionalităţii mobilierului contemporan, gusturilor consumatorilor contemporeni.
.,,_\

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ BIHOR
Oradea, Piaţa Victoriei nr. 3
Telefon: 3-12-57
Biblioteca dispune de un fond de 502 431 unităţi de bibliotecă, din care: ·494 847
volume cărţi şi 152 titluri de ziare şi reviste, precum şi diferite buletine de informare
şi documentare
6 758 discuri
525 diapozitive
224 diafilme
77 benzi magnetice
Respectivul fond este •bine structurat domenial şi pe limbi, după cum urmează:
88 818 social-politice
24 575 ştiinţifice
27 484 tehnice
8 249 agrozootehnice
229 077 beletristice
103 177 alte domenii
21 051 publicaţii pentru copii
328 890 - în limba română
113 410 - în limba maghiară
60 131 - în alte limbi
La sediu, biblioteca are secţii specializate: secţii de împrumut pentru adulţi şi
copii, sală de lectură, secţie de carte tehnico- ştiinţifică, secţie de artă ş i muz i că, cu
program de servire a cititorilor, zilnic, exceptînd duminica, între orele 9-19. Bi~
bliotecii îi sînt afiliate alte 8 unităţi, situate la Cabinetul judeţean pentru activitatea
ideologică · ş i politi c o-educativă, în cartierele loş ia, Velenţa, Ep. Bihor, Zona d e Vest
ale municipiului şi Ia Băile „Felix" ş i „1 Mai".
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PUBLICITATE

Oradea, str. Vasile Alecsandri, nr. 2
Telefon 3-49-61
Practicînd un comerţ modern, la nivelul exigenţelor contemporane,
magazinele alimentare din municipiul Oradea - ca unităţi ale I.C.S. M ăr
:furi Alimentare - au obţinut bune rezultate ,1 n activitatea de servir e a
locuitorilor, înregistrîndu-se un evident progres sub raportul d otării cu
noi spaţii comerciale. Dintre unit ăţile care s-au remarcat sub acest raport
le m enţi onăm pe urm ă toarele :
Unitatea 1 „Vulturul Negru", Piaţa Victor iei nr. 2
Unitatea 10 „Unic", str. Republicii nr. 79
Unitatea 143 , str. Republicii nr. 79
Unitatea 12, Piaţa Bu cu r eş ti
Unitatea 203, Piaţa 23 August
Unitatea 129, str. Proletarilor
Unitatea 60, str. 6 Martie
Unitatea 98, str. Cazaban

I.C.S. Mărfuri alimentare
Magazinul alimentar nr. 28 „CENTRAL"
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Unitatea 70, Aleea Sulfinei nr. 2
Unitatea 40, Magazinul universal
,,Crişul"

Unitatea 58, str. Decebal nr. 2
Unitatea 142, str. Magheru nr. 44
Unitatea 7, str. Nufărului

Unitatea
Unitatea
Unitatea
Unitatea
Unitatea
Unitatea

PUBLICITATE

*
59,
61,
17,
90,
18,
89,

str.
str.
str.
str.
str.
str.

Transilvaniei
Seleuşului

Bumbacului
Cazaban
Sovata
Ovidiu

Toţi lu crătorii comerciali din aceste magazine alimentare se străduiesc
să muncească în aşa fel încît să păstreze acest titlu care îi onorează.

Intre realizările cele mai recente ale întreprinderii se cuvine a fi, cu
q:eosebire, menţionat Magazinul alimentar nr. 28 „Central", . de pe
str. Magheru, Bloc M 6-8-10. Avînd o suprafaţă comercială totală de
1322 m 2 (615 m 2 sala de vînzare şi 675 m2 depozite) este cea mai mare
unitate alimentară din judeţul Bihor. Magazinul are următoarele raioane:
- mezeluri - brînzeturi - lactate şi produse din peşte
- autoservire
- pîine-dulciuri
Unitatea dispune de un sistem de urmărire a procesului de vînzare
prin televiziune cu circuit închis, utilaje comerciale şi de transport, manipulare mecanizată a mărfurilor, unitatea ·fiind - şi din acest punct de
vedere - cea mai modernă din judeţul Bihor.

I.C.S. Mărfuri alimentare
Deschiderea Magazinului alimentar Rr. 28 „CENTRAL"
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BIHOR
lţ.

Cooperaţia de
ţie, achiziţii şi

a

producdesfacere

mărfurilor asigură

magazinele

prin

de profil şi

prin magazinele depozit
e:;ristente

in, municipiul

Oradea şi judeţ un bogat

sortiment de unelte agricole, de

u.2

grădinărit şi

gospodăresc

de

de cea mai

bună- calita.te şi efi cienţă.
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t:!f§~b.
BIHOR

Cooperaţia de producţie,
ţii şi

achizi-

desface.re a mărfurilor oferă,
într-o gamă variată şi atractivă,
prin toate unităţile specializate din
judeţ,
mărţişoare
pentru toate
vîrstele.
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ÎNTREPRINDEREA DE PIELE SI, ÎNCĂL TĂMINTE
'
CRI SUL"
li

Oradea, str.

'

Independenţei

nr. 5

Inceputurile întreprinderii datează încă din perioada anterioară primurăzboi mondial, cînd s-a înfiinţat un atelier de încălţăminte, unde se
confecţiona încălţămi nte militară c_
u talp ă din lemn, toate operaţiile fiind
executate manuăl. Concomitent, a Produs alte bunuri, printre ele şi r echizite şcolare.
După 1944 atelierul s-a mărit, prin comasarea unor cooperative şi mici
întreprinderi.
Fabrica de încălţăminte a fost dotată cu maşini unelte, trecîndu-se la
mecanizare, la eliminarea mundi manuale a operaţiilor. Ea s-a dezvoltat
lui

I.P.C.

,,CRIŞUL",

Noul edificiu al fabricii
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a fabricii

dotată cu utilaje co respunzătoare , ceea ce a dus la creşte rea
muncii.
Incepînd cu anul 1956, producţia a făcut salturi spectaculoase . In 1967
se construieşte o nou ă clădire, cu o capacitate de producţie mai mare, realizîndu-se într-o singură zi întreaga producţie de încălţăminte din anul
1945.
Intreprinder ea „Crişul" produce:
semifabricate din piele pentru în~ălţămint e
semifabricate din talpă pentru încălţăminte
încălţăminte pentru femei
încălţăminte pentru copii
In cadrul sortimentelor de încălţăminte, ponderea cea mai mare o deţine cizmele pentru femei.
,
Cea mai mare parte din producţia întreprinderii este de stinată exportului, în special în U.R.S.S., S .U.A., Iordania, Liban, Austria, Bulgaria,
Anglia, Danemarca, Canada, Norvegia, Belgia, Olanda.

an de an, fiind

prod uctivităţii
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ÎNTREPRINDEREA
PENTRU INDUSTRIALIZAREA
SFECLEI DE ZAHĂR - ORADEA
Şos. Borşului

nr. 3, Oradea

Întreprinder ea pentru Industrializarea Sfeclei de Zahăr din Oradea are
ca obiectiv prelucrarea sfeclei de zahăr şi obţinerea zahărului rafinat tos
p entru consum, pe plan intern şi pentru export. Subprodusele provenite
de la prelucrarea sfeclei .de zahăr sînt valorificate prin livrarea lor la alte
întreprinderi, d e exemplu m elasa 1a 1Întreprinderea de spirt şi drojdie.
Fabrica a fost construită între anii 1966-1969, fiind dotată cu utilaje
şi instalaţii r eali zate în ţară, dar şi din import. Anul intrării ei în funcţiune este 1969, d eci o dată destul de recentă . Ca mărime, în funcţi e d e
capacitatea m edie de prelucrare proiectată - respectiv 3 OOO t sfeclă, în
24 ore - se afl ă printr e întreprin de rile d e mărime m edie din cadrul in-

Intrep. pt. industrializarea sfeclei de
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dustriei zahărului. Este de menţionat şi faptul că s-a avut în vedere necesitatea protejării mediului ' ambiant, în acest scop fiind pt1să în func.::
ţiune, din 1984, o sta'ţie de epurare a apelor reziduale.
Din anul 197"6, s-a trecut la · fabricarea zahărului brut din import, în
paralel cu prelucrarea sfeclei de zahăr sau în campanii distincte. Pentru
:o eficienţă spcirită -a fabricii, s-au adaptat instalaţiile şi utilajele deja existente şi totodată s-au executat şi rifontat utilaje noi, prin mijloace proprii.
în fe}ul acesta productivitatea mi.meii a sporit şi s-a îmbunătăţit şi gradul
de utilizare a capacităţii c~mstruftă. Toate acestea au determinat ridicarea
nivelului pregătirii profesionale, s-~ extins policalificarea, s-a redus importul, în consecinţă a crescut randamentul de zahăr- extras, s-a îmbună
tăţit calitatea acestuia şi s-a mărit şi cantitatea de zahăr pentru export.
Ca urmare a activităţii de bună calitate desfăşurată în Intreprinderea
:de Prelucrare a Sfeclei de zahăr, în ·a:qul 1984, în întrecerea socialistă pe
iramură a primit Ordinul muncii clasa" I. In anul 1985, I.I.S. Zahăr din
Oradea s-a situat printre primele patru unităţi fruntaşe din cadrul centralei în ceea ce priveşte indicatorii economice-financiari realizaţi.

M.I.C.M. -

C.I.A.T·

BRAŞOV

INTREPRINDER·EA MECANICĂ
Sl
' . .PIESE DE ·SCHIMB
.

.

nr. 18
ORADEA

P-ţa. Cetăţii,

I.M.P,.S. Oradea
Bloc
-role

cu
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PUBLICITATE

sudură

Intreprinderea Mecanică şi -Piese· oe Schimb din Oradea este una din între-prinderile cele mai prestigioase . din -Bihor, avînd rezultate .deosebite în procesul
de fabricaţie . Gama largă de maşini-unelte, utilaje şi aparate pe care le produce
este apreciată atît pe plan naţional, cît şi pe plan internaţional. Dintre cele mai
reprezentative produse ale întreprinderii se <:uvin a fi I!lenţionate următoarele:
- BLOCURI CU ROLE - destinate rotirii mecanizate a · pieselor cilindrice în
vederea realizării cusăturilor sudate.
- COLOANA DEPLASA BILĂ CU CONSOLA VARIABILA - asigură fixarea
capetelor de sudat şi deplasar ea acestora pentru execuţia lucr ărilor de sudare circul ară şi lon g itudin a lă cu arc electric.
·
- MESE DE POZIŢIONARE . ŞI ROTIRE - destinate poziţion ă rii ş i rotirii
diferitelor piese sau subansamble în · veder.e a executării OP,eraţiilor · de sudare,
tăiere, metalizare etc., după o traiectorie circulară.
.
- INSTALAŢIE DE SUDAT ŞI .PLACAT AUTOMATIZAT - destinată lucră
rilor de sudare longitudinală şi circulară, la virole, ·precum şi pl a cării interioare şi
exterioare la virole şi vase cu fund .
- INSTA LAŢIE PE SUDARE MIG/MAG - destinată lucrărilor de sudură prin
procedeul MIG/MAG; varianta INSTALAŢIE DE SUI:>ARE. MIG/MAG CU RAZA
MĂRITA DE ACŢIUNE are _aceeaşi destin~ţie, dar_·_ pentru piese aflate în Jocuri
greu accesibile.
- PREINCALZITOARE PENTRU MOTOARE ROMAN-DIESEL - · montat în
instalaţii pe autovehicule, asigură încălzfrea lichidului de răcire, . iar gazele arse
rezultate încălzesc baia de ulei a - autocamionului; favorizînd ROrnirea motorului la
temperaturi scăzute ale m ediului 'ambiant.
· _ ·
.:
- AUTOGUNOIERA CU CONTAINER - este .un utilaj de salubritate destinat
încărcării, transportului şi . descărcării unui conta_i~er de 4 m 3 încărcat". cu gunoi
menajer, stradal sau industrial.
·
- RULOTA .,,FELICIA" 2800 - concepută__pentr:u a .sati.sf.ace cerinţele cele
mai exigente de confort a 4 persoane; rulota tip „FELICIA" 2800 se fabrică conform normelor internaţi onale, remarcîndu-se prin aspectul ei plăcut . ş i ţinuta excelentă la drum.
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UNIUNEA GENERALA A COOPERATIVELOR MEŞTEŞUGAREŞTI BIHOR
U.J.C.M., str. Avram Iancu nr. 4, Oradea
cuprinde nouă cooperative meşteşugăreşti, dintre care o. prezentăm pe:

COOPERATIVA .,,COOTEX" .ORADEA.
Str.

Independenţei

nr· 20

Cooperativa „Cootex" Oradea, prin unităţile sale, confecţionE!ază contra.cost, recondiţionează şi valorifică către populaţie confecţii de îmbrăcă
minte, la preţuri avantajoase.
Cei interesaţi pot alege modelele cele mai noi, cu o linie modernă, ce poate avantaja orice siluetă.
Lucrătorii
Cooperativei
,,Cootex" au un grad înalt de pregătire, participă la concursuri, beneficiază de perioade de specializare, de o experienţă ce le permite
confecţionarea unor modele
de
îmbrăcăminte de cea mai bună
calitate.
Locuitorii oraşului Oradea se
pot adresa cu încredere unităţilor
ce aparţin cooperativei „Cootex"
din Oradea,

Cootex -
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COOPERATIVA „ARTA

CRIŞANA"

Oradea, str. Mihai Viteazul nr. 3
Cooperativa „Arta Crişana" este o unitate
importantă a U.J .C.M. Bihor, cu o activitate
dţv~;rs~. Ţotuşi, ponderea produselor realizate de ea o deţin covo~rele, dintre care o mare
parte sînt d~stinate ,exportului.
Pe lingă covoare, Cooperativa „Arţa ~i;-i::şana" produce o gamă variată de confecţit
artizanale, avînd la bază în cele mai multe
cazuri, motive popu.lare româneşti: păpuşi,
fi~urine istorice, c.eramică, produse -imprimate etc. Toate aceste produse ·au fost şi
sînt solictate, bucurîndu-se de succes la contractările ce au avut loc. Tocmai de aceea în
4t,enţia acestei unităţi productive stă realiz.area unor produse de cea mai bună calitate.
Locuitorii oraşului Oradea au posibilitatecl de a cumpăra, prin unităţile de desfacere,
obiecte frumoase, moderne, dintre cele mai
diverse.

Arta

Crişana
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Vă oferă

prin

unităţile

sale

diferite tricotaje
pentru femei,
bărb~ţi şi

copii,

la ultima modă.
Unităţile
Tricotextil -

Oradea

COOPERATIVA „TRICOTEXTIL"
DIN ORADEA
Str. M.

l{ogălniceanu

nr. 36

Telefon: 3-48-48

de

comandă

se

află

pe

str. Republicii
nr. 16 şi
str. Avram Iancu
nr. 7
La fel se pot
comanda
la unitatea din
'str.

1:vtilcan nr. 6

conf~cţii modern~
d~ ~po~t pentru
toate sezoanele
anului

Tricotext il -

Oradea
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INTREPRINDEREA DE MASE PLASTICE „VIITORUL" DIN ORADEA
Str. Clujului, nr. 175
Intreprinderea de Mase Plastice „Viitorul" din Oradea este o întreprindere cu
deja în domeniul prelucrării maselor plastice, avînd o activitate de peste
50 de ani. ln acest răstimp, întreprinderea şi-a cîştigat un renume şi un prestigiu
mai mare, mai ales prin numeroasele modele de jucării ce au ajuns pe piaţa internă;
dar şi pe cea externă.
Pe parcursul multor ani de existenţă, intreprinderea a acu~ulat o bogată experienţă în acest sector al industriei uşoare cel al maselor plastice - accentul principal fiind pus pe calitatea produselor, făcîndu-Ie competitive la cel mai înalt nivel.
Pe lingă jucării, într-o gamă largă din materiale plastice şi lemn, ,.Viitorul"
produce multe alte obiecte dintre cele , mai diverse. Remarcăm dintre acestea ambalaje din plastic, obţinute prin injectare, termoformare extrudare ...,, suflare, articole şi piese de schimb injectate din plastic, pungi din polietilenă imprimate sau
nu, etichete autoadezive aplicabile pe produse, utilizabile în domeniul electronicii,
chimiei, arhitecturii, designului industrial, folii colorate pentru marcarea Ia cald,
aplicabile pe piele naturală, sintetică, ,materiale textile etc., folii poliesterice metalizate in vid cu aluminiu, aplicabile in domeniile menţionate Ia etichete autoadezive,
monofilamente din P.V.C. şi polipropilenă, semiindustriale şi de uz casnic, serii de
litere şi cifre aplicabile în orice domeniu de activitate, coli colorate autoadezive.
Intreprinderea „Viitorul" este întotdeauna Ia dispoziţia clienţilor care doresc o
colaborare cu ea şi livrează oricînd, oriunde şi Ia oricine doreşte să achiziţioneze
produsele ei.
tradiţie

Intreprinderea de Mase Plastice „VIITORUL" -
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ÎNTREPRINDEREA ELECTROCENTRALE ORADEA
Calea

Recomandă

Borşului,

nr. 23

tuturor economisirea energiei termice în sistemele de

termoficare!
Gospodărirea raţională cu energie termică obţinută din reţeaua de
termoficare are o importanţă deosebită pentru economia naţională. Economisind numai 10/o din energia termică, căldura neconsumată este suficientă pentru încălzirea unui număr de 2 500 apartamente. De aceea, se
impun unele măsuri de economisire a energiei termice consumate în domeniul casnic.
Prima măsură foarte eficientă de economisire a energiei termice consumate pentru încălzirea clădirilor este repararea şi etanşarea ferestrelor
şi uşilor. Rezultatele obţinute prin etanşare, în multe cazuri sînt chiar
spectaculoase, temperaturile interioare cresc cu 1-3°C.
In acţiunea de etanşare şi reparare a geamurilor şi uşilor o atenţie deosebită trebuie acordată caselor de scări din blocurile de locuinţe. Căldura
pierdută prin uşile deschise la casele de scări, prin ferestrele sparte, dacă
nu se completează la timp, cauzează scăderea temperaturilor interioare în
încăperile vecine cu casa de scări. Risipa de energie la o singură scară
poate să depăşească necesarul de căldură pentru încălzirea unui apartament întreg. De aceea, ar putea fi o investiţie foarte rentabilă dotarea
tuturor uşilor de la casele de scări cu dispozitive automate de închidere,
evitînd astfel pierderi importante de căldură.
Nu este de loc indiferent dacă un geam este simplu sau dublu. In acţiunea de întreţinere şi reparare a geamurilor şi ferestrelor trebuie să
existe şi preocuparea pentru completarea urgentă a geamurilor duble,
întrucît pierderea de căldură a geamurilor simple este aproximativ de
două ori mai mare decit a geamurilor duble sau cuplate.
Căldura se poate risipi nu numai la încălzire, ci şi la instalaţia de apă
caldă menajeră. Orice risipă de apă caldă înseamnă, totodată, şi risipă de
energie termică. Un robinet de apă caldă care nu se închide perfect, lă
sînd să picure numai la 1 1 de apă pe oră, duce la o pierdere anuală echivalentă cu cca. 40 kg. păcură. De aceea, este necesar ca fiecare cetăţean să
înţeleagă importanţa economisirii energiei termice sub toate aspectele, cu
toate mijloacele.
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DE ALUMINĂ
ORADEA
Şoseaua Borşului,
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5-47-30

Intreprinderea de Alumină este una din cele mai prestigioase
ale industriei naţionale, care a sărbătorit de curînd două
decenii de activitate. An de an, harnicul colectiv al aluminiştilor
orădeni a depus eforturi pentru ca întreprinderea lor să nu aibă
doar o prioritate cronologică, ci să fie în frunte şi prin rezultatele
unităţi

obţinute.

întreprinderea de Alumină se află pe locul II pe ţară în cadrul
industriei metalelor neferoase şi rare· Acest loc, meritoriu, este
rezultatul realizării în totalitate a indicatorilor de plan, precum şi
a strădaniilor pentru realizarea de economii la energie şi combustibil, care constituie o preocupare de căpetenie a colectivului. Paralel cu activitatea productivă propriu-zisă, un efort important l-a
constituit recuperarea, reciclarea şi recondiţionarea materialelor ";,i
pieselor de schimb. Toate aceste realizări au fost obţinute în condiţiile unei calităţi foarte bune a produsului, ca urmare a întăririi
controlului şi exigenţei la toate fazele de lucru, precum şi a analizelor şi măsurilor operative luate de conducerea colectivă. Comitetul de partid, toţi comuniştii din întreprindere, comitetul oamenilor muncii, organizaţiile de masă au acţionat şi acţionează în direcţia întăririi ordinei şi disciplinei, a răspunderii personale a fiecărui
om al muncii.

întreprinderea
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