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288@ Vând 2 parcele de teren, în Vladimirescu; tel. 0730-333.161.
288@ Vând vacă de lapte; tel. 0741-745.039.
288@ Vând garsonieră (îmbunătățită) în Vladimirescu, pe str. Gării, bl.G40; tel. 0741-051.455.
288@ Vând casă cu etaj, 6 camere, 2 băi, 2
bucătării, spațiu comercial (40 mp, bun pentru
diferite activități), grădină (1.540 mp), racordată la
canalizare, apă, curent trifazic, disponibilă imediat.
preț la vedere; Vladimirescu, str. Progresului
nr.108/A, tel. 0728-829.535 sau 0257/514.749.
288@ Vând gunoi de grajd necopt (circa 15
roabe, 1/2 mc) în Vladimirescu; tel. 0720-952.602.
288@ Vând sobă de teracotă; tel. 0744-889.638.
287@ Vând loc de casă în Cartierul nou din
Mândruloc, 500 mp (utilități plătite, drum de acces,
curent, apă), 4.500 euro; tel. 0743-144.735.
287@ Vând: pui de 1 zi (până la 6 săptămâni),
prețul în funcție de vârstă (2,50 - 9,00 lei, la peste
100 bucăți, prețul este 2,00 lei/bucata), ouă de prepeliță pentru tratamente, consum și incubație (la
caserolă de 24 bucăți, 7,50 lei, 0,30 lei/bucată); tel.
0742-132.230.
287@ Vând casă mică, cu utilități (gaz, curent,
canalizare în curte), grădină mare (2.800 mp),
Vladimirescu; tel. 0257/514.491 sau 0740-962.312.
287@ Vând mobilă combinată “CAMIX”, curbată
(6 corpuri), în stare foarte bună, 1.100 lei (negociabil); tel. 0742-501.451.
286@ Vând: mască de chiuvetă, chiuvetă din
inox (cu 1 și 2 cuve), vase WC, dulăpioare (suspendate și sub chiuvetă), alte accesorii de baie,
aparat de sudură monofazat (pe cărucior); tel.
0740-032.719.
286@ Vând convector turbo, în stare bună și 4
uși de interior (din lemn), în stare bună; tel. 0746149.513 sau 0257/514.523.
286@ Vând pom Dafin (mare) și un trandafir
japonez mare (roz dublu), tel. 0751-033.359.
286@ Vând circa 2 tone de cărbune (huilă); tel.
0752-134.583.
286@ Vând loc de casă de 1.000 mp la Horia, cu
proiect și fundație turnată, gard împrejmuitor, pomi
fructiferi pe rod (26 bucăți), vie pe spalier (pe rod,
35 butuci), apă curentă trasă pe fundație și în grădină, fântână mică (diametru 110), gaz și curent la
stradă; tel. 0720-539.579.
286@ Vând ouă de prepeliță; tel. 0257/514.638.
288@ Execut diferite lucrări de confecții
metalice de orice tip: porți, garduri, terase și
balustrade; telefon: 0722-587.943.
288@ Caut profesor de instrumente muzicale de
suflat (taragot, clarinet); tel. 0729-082.843.
287@ Ofer spre închiriere, la casă, două spații
comerciale, în aceeași clădire (100 mp, respectiv 60
mp), curte de 200 mp, str. Progresului 90 (colț cu
Reformei), cu toate utilitățile; tel. 0744-787.524.
287@ Societate comercială italiană, profilată pe
confecții de calitate înaltă ANGAJEAZĂ muncitori din
comuna Vladimirescu, preferabil cu experiență în
domeniu (dar și fără); tel. 0744-787.524.
287@ Caut să închiriez spațiu de 100 mp, în
Vladimirescu (de preferat cu acces la linia de tramvai), cu utilități, pentru amenajarea unei hale de
producție confecții; tel. 0744-787.524.
287@ Ofer servicii de reparații radio-TV, la domiciliul meu, pentru locuitorii din localitățile Vladimirescu, Horia, Mândruloc și Cicir; mă deplasez la
domiciliul clienților, pentru preluarea aparatelor; tel.
0745-210.268.
287@ TAXORCON SRL-D, societate comercială
specializată în audit energetic, oferă servicii în vederea elaborării certificatelor de performanță energetică, la cele mai avantajoase prețuri; tel. 0742605.226 sau 0742-403.004.
287@ S-a redeschis SPĂLĂTORIA de pe str.
Progresului nr. 108! Spălăm și covoare, pe care le
luăm de la domiciliul clientului și vi le aducem înapoi
(transportul este gratuit). Vă așteptăm cu mare
drag! Pentru informații, sunați la tel. 0756-961.942.
287@ Profesoară pensionară, pregătesc la Limba
Română, orice vârstă (gramatică), “băbește”; tel.
0257-514.048.
287@ ANGAJEZ cameristă la pensiune, oferim și
cerem seriozitate; tel. 0745-654.434.
286@ ANGAJEZ muncitor la vulcanizare, în
Vladimirescu; tel. 0744-606.178.
286@ Caut să închiriez un spațiu sau casă cu
curte și garaj, pentru service auto, în comuna
Vladimirescu; tel. 0730-061.500.
286@ Caut femeie pentru îngrijit un copil
cuminte și simpatic, în vârstă de 2 ani; tel. 0744507.297.
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Debut promițător pentru voleibalistele noastre
Localitatea Nădlac a fost, în
zilele de 7 și 8 noiembrie 2015, gazda
primului turneu al fazei preliminare (pe
zone geografice) al Campionatului
Național de Volei Feminin (categoria Speranțe), ediția 2015/2016. La
acest turneu au participat echipele CS
Victoria Nădlac (ca organizatoare),
CS Westar Arad (ambele din județul
Arad), CS ERA Sport Oradea și ACS
Aranyi Janos Salonta (ambele din
județul Bihor). Toate meciurile s-au
bucurat de o asistență numeroasă,
Sala de Sport din oraș fiind plină în
cele două zile de volei de calitate.
Cu încrederea că se poate mai mult
decât anul trecut, tinerele voleibaliste
de la CS Westar Arad, antrenate de
prof. Iosif Wecker, au debutat cu
victorie în fața echipei CS ERA Sport
Oradea (scor 3-0), în fața cărora cedaseră în toate turneele din sezonul trecut. În al doilea meci, jucat cu CS
Victoria Nădlac, voleibalistele noastre
au trebuit să se recunoască învinse, cu
scorul de 3-0, sportivele din Nădlac
fiind considerate, în acest moment,

cele mai bune din această serie. În
a doua zi a turneului, CS Westar
Arad a întâlnit, în al treilea meci,
pe ACS Aranyi Janos Salonta, în
fața căreia a cedat tot cu 3-0,
însă după un meci destul de
strâns, cu răsturnări numeroase de
scor în fiecare din cele trei seturi.
Așadar, după primul turneu,
clasamentul grupei a XI-a se
prezintă astfel: 1. CS Victoria
Nădlac - 9 puncte (3 victorii: 9-0);
2. ACS Arany Janos Salonta - 6p (2
victorii și o înfrângere: 6-3); 3. CS
Westar Arad - 3p (o victorie și 2
înfrângeri: 3-6); 4. CS Viitorul Borș 0p (nici un joc); 5. CS ERA Sport
Oradea - 0p (3 înfrângeri: 0-9).
Următorul turneu va avea loc în
zilele de duminică, 29 și luni, 30
noiembrie 2015, la Sala de Sport din
Vladimirescu, unde vor participa echipele: CS WESTAR ARAD (organizatoarea turneului), CS ERA SPORT
ORADEA, ACS ARANYI JANOS
SALONTA și CS VIITORUL BORȘ.
Reamintim că deși grupa a XI-a este

compusă din cinci echipe, conform
Regulamentului la fiecare turneu participă doar câte patru echipe, în total
urmând a fi organizate cinci turnee,
echipele jucând, în total, 12 meciuri.
La sfârșitul fazei preliminare zonale,
echipele clasate pe primele două locuri
se califică pentru faza finală a Campionatului Național.
În vederea unei mai bune evoluții a fetelor de la CS Westar
Arad, sunteți invitați, stimați cititori, în zilele de duminică, 29 și

luni, 30 noiembrie 2015 (ambele
zile fiind declarate zi libere nelucrătoare), la Sala de Sport din
Vladimirescu (INTRAREA ESTE
LIBERĂ!), pentru a asista la volei
de calitate, dar și pentru a le încuraja pe fetele noastre! Amănunte
suplimentare cu privire la reperele orare ale turneului de la sfârșitul acestei
luni le veți primi în numărul viitor al
ziarului local și prin intermediul afișelor. Vă așteptăm!
CLAUDIU IACOB

«Misiunea noastră constă în oferirea de servicii
complexe de reabilitare profesională»
Interviu cu NATALIA PANTELIMON, manager Asociația Consilier-Vest, Sucursala Vladimirescu
Asociația Consilier-Vest - Sucursala
Vladimirescu, în cadrul Proiectului $E$-Susținere
Economică și Socială pentru persoane vulnerabile,
linia de finanțare POSDRU/173/6.1/S/148943, Axa
prioritară 6 - Promovarea incluziunii sociale Domeniul major de intervenție 6.1 - Dezvoltarea economiei sociale, a organizat, în această săptămână, la
sediul propriu și, în paralel, la sediul unor instituții
colaboratoare, o activitate de consiliere și informare
în vederea selecției persoanelor care se pliază pe
caracteristicile grupului-țintă și de promovare pe
această cale a activităților care se vor desfășura și în
continuare, în anul 2016.
Managerul acestei structuri, d-na Natalia
Pantelimon, a subliniat, cu această ocazie, că eforturile întreprinse pe parcursul acestui an, au avut ca
țintă, în principal, dobândirea de către asociație a
statutului de furnizor de formare profesională, cât și
a acreditării ca furnizor de servicii specializate pentru
stimularea ocupării forței de muncă, Informare și
Consiliere, respectiv Mediere a Muncii pe piața
internă.
Ce puteți spune despre derularea efectivă
a procedurilor aferente?
- Ce pot spune este ca totul se rezumă la multă
muncă, la sute de ore de concepție, documentare,
reprezentare în fața instituțiilor abilitate. Când asociația a intrat în acest proiect, în decembrie anul trecut, ca și toți partenerii noștri, de altfel, la nivel național nu exista un act normativ care să definească, la
modul concret, “economia socială”. Legea
219/2015, a economiei sociale, a fost publicată în
Monitorul Oficial nr. 561 doar undeva în luna august
a acestui an.
Și ce înseamna, practic, «economia socială»?
- Pentru asociația noastră, pot să va spun că
“economia socială” a însemnat “a construi” din greu
și efectiv a lupta pe toate planurile. Aș putea spune
că am avut norocul unor parteneri ceva mai experimentați, de la nivel național și nu doar atât. Liderul
de parteneriat, respectiv Federaţia Organizaţia
Naţională a Persoanelor cu Handicap din România, aș
putea spune că ne-a insuflat procedura de creare a
condițiilor favorabile pentru egalizarea șanselor în
vederea afirmării și integrării depline a persoanelor
din grupul țintă la toate nivelurile vieții comunitare:

social, profesional, educațional, cultural, sportiv, etc.
Într-un fel, viziunea transmisă a corespuns planului
nostru de afaceri și tocmai de asta luăm persoana
așa cum este, încercăm să o identificăm din punctul
de vedere al profilului ocupațional, să o îndrumăm
spre un curs de calificare autorizat în cadrul nostru
sau nu, și să îi identificăm și un loc de muncă.
Și până acum, pe linia grupului țintă?
- Am reușit informarea și consilierea pentru aproximativ 300 de persoane, atât din județul Arad, cât și
din Galați sau din municipiul București. De asemenea, e drept, un mic procent dintre aceștia au fost și
angajati, la noi sau la parteneri. Din păcate, însă, neam propus multe activități, într-un timp prea scurt și
nu am reușit fructificarea acestora chiar așa cum neam fi dorit. Dar timpul curge în favoarea noastră, și
așa cum am reușit, totuși, bifarea până în prezent a
aproximativ 80% din acttivitățile proiectului, continuăm...
Ce a fost cu adevarat impresionant până
acum?
- O lecție! O lecție situată în realitatea activităților zilnice a partenerilor noștri din Portugalia: Centrul
transnational de Reabilitare Profesională Gaia. E adevarat, așa după cum am aflat și noi, în cursul săptămânii trecute, când am fost acolo, în localitatea Gaia,
practic o anexă a cunoscutului oraș Porto, asociațiile
de acest gen sunt susținute prin intermediul
Ministerului Muncii. Misiunea CRPG constă în oferirea
de servicii complexe de reabilitare profesională, atât
integrate, cât și individualizate, de o înaltă calitate și
valoare, în concordanță cu nevoile și așteptările
beneficiarilor, prin inovație și dezvoltare continuă.
Respectul față de semeni este prioritar, și fiecare persoană este îndrumată spre serviciul social ce
răspunde nevoii sale sociale.
Și în continuare?
- În acord cu economia socială, acum definită, ne
vom dezvolta ansamblul activităţilor noastre, așa
cum au fost prevăzute, independent de sectorul
public și în ideea să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale
nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a
persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau
producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări. Mai exact, vom
oferi, la cerere, în condiții de calitate și profe-

sionalism, așa cum se desprinde și din prezentarea noastră redată în cadrul broșurilor, a
mapelor și a agendelor de promovare distribuite, asistență pe urmatoarele segmente:
1. Componenta de informare și consiliere
pentru persoane fizice:
- evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale;
- efectuarea de teste de aptitudini, dezvoltarea
abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea
unui loc de muncă;
- stabilirea de obiective profesionale privind cariera, precum si de alte posibile alternative ale acestora;
- oferirea de servicii de consiliere a părinţilor şi
elevilor în vederea orientării școlare și/sau profesionale.
2. Componenta de mediere a muncii pentru
persoane fizice și juridice:
- cunoașterea și însușirea tehnicilor de căutare
activă a unui loc de muncă, a modului de întocmire
a “Scrisorii de prezentare”, a unui “Curriculum vitae”
(CV), pregătirea și prezentarea la interviu;
- ocuparea și păstrarea unui loc de muncă.
3. Mediere electronică, pe site-ul www.consiliervest.ro.:
- activități prin care se reprezintă punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea
unui loc de muncă, în vederea conturării/finalizării
unor raporturi de muncă sau de serviciu;
- furnizarea de informații privind piața muncii și
evoluția ocupațiilor.
4. Consiliere psihologică, individuală și
colectivă:
- identificarea problemei pentru care se solicită
consilierea;
- autocunoaștere personală, cu accent pe conștientizarea intereselor, motivațiilor, precum și identificarea punctelor forte care pot fi utilizate în rezolvarea problemei;
- identificarea și planificarea etapelor de parcurs
în vederea atingerii acestor obiective;
- dezvoltarea atitudinilor și a gândirii pozitive;
- consiliere individuală și colectivă.
Vă mulțumesc pentru acest interviu și vă
doresc succes în continuare!
CAMELIA STOIAN
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