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289@ Vând 2 parcele de teren, în Vladimirescu; tel. 0730-333.161.
289@ Vând butelie camping (gaz), model
RDG, 6,6 litri, cu reductor și plită cu 3 ochiuri
FLAMA; tel. 0257/514.048.
289@ Vând ouă de prepeliță; tel.
0257/514.638.
289@ Vând porc; tel. 0726-214.342.
288@ Vând vacă de lapte; tel. 0741-745.039.
288@ Vând garsonieră (îmbunătățită) în Vladimirescu, pe str. Gării, bl.G40; tel. 0741051.455.
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. 0720952.602.
288@ Vând sobă de teracotă; tel. 0744889.638.
287@ Vând loc de casă în Cartierul nou din
Mândruloc, 500 mp (utilități plătite, drum de
acces, curent, apă), 4.500 euro; tel. 0743144.735.
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 0740962.312.
287@ Vând mobilă combinată “CAMIX”, curbată (6 corpuri), în stare foarte bună, 1.100 lei
(negociabil); tel. 0742-501.451.
289@ Execut diferite lucrări de confec-ții
metalice de orice tip: porți, garduri, terase
și balustrade; telefon: 0722-587.943.
289@ TRANSPORT: nisip, balast, lemne și
moloz; tel. 0743-939.748.
288@ EXECUT diferite lucrări de confecții lemnoase de orice tip: terase, mese pentru baruri,
porți, garduri, copertine; tel. 0746-961.532.
288@ TRANSPORT: nisip, balast, lemne; tel.
0740-985.310.
288@ TRANSPORT materiale de construcție
(nisip, balast) și lemne de foc; tel. 0724-266.318
sau 0745-216.984.
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. 0744787.524.
287@ Societate comercială italiană, profilată
pe confecții de calitate înaltă ANGAJEAZĂ muncitori din comuna Vladimirescu, preferabil cu experiență în domeniu (dar și fără); tel. 0744787.524.
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.
0742-605.226 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. 0756961.942.
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.

DIN ACTUALITATE

20 Noiembrie 2015

Asociația Consilier-Vest Asociația Consilier-Vest
Sucursala Vladimirescu Sucursala Vladimirescu
În cadrul Proiectului $E$-Sustinere Economica si Sociala
pentru persoane vulnerabile, linia de finantare POSDRU/173/6.1/S/148943, Axa prioritara 6 - Promovarea incluziunii sociale - Domeniul major de interventie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale, în calitate de furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă,
Informare și Consiliere, respectiv Mediere a Muncii pe piața
internă, vă oferă, la cerere, în condiții de calitate și profesionalism, asistență pe următoarele segmente:
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 și de alte posibile alternative ale acestora;
- oferirea de servicii de consiliere a părinţilor şi elevilor, în
vederea orientării școlare și/sau profesionale.
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 intocmire a “Scrisorii de
prezentare”, a unui “Currisulum vitae” (CV), pregătirea ți prezentarea la interviu;
- ocuparea și păstrarea unui loc de muncă;
- 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.
Consiliere psihologica individuala si colectiva:
- 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.
Înscrierile se fac pe bază de programare telefonica la
numărul 0737-802.484 sau pe e-mail la adresa officeconsiliervest@gmail.com, urmând să ne întâlnim la sediul SES
din comuna Vladimirescu, str. Vasile Milea nr 77/a, ap. 1A,
jud. Arad.

În calitate de furnizor de formare, vă anunță că 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, în perioada 01.11.2015 – 15.12.2015 va desfășura, la sediul din Vladimirescu, str.
Vasile Milea nr 77/a, ap. 1A, jud. Arad, cursuri de calificare în meseriile de:
1. CAMERISTĂ
2. ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU
3. LUCRĂTOR ÎN COMERȚ
4. MUNCITOR PLANTAȚII ȘI AMENAJARE ZONĂ VERDE
5. LUCRĂTOR ÎN FERME
Urmând cursul nostru, desfășurat GRATUIT în acest an:
- veți beneficia de lucrul efectiv într-o unitate de profil și învățarea particularităților meseriei;
- veți obține diploma de calificare, recunoscută atât în România, cât și în Uniunea
Europeană;
- veți obține plus-valoare profesională;
- vă veți putea adapta mai rapid la solicitările de pe piața muncii, națională și europeană.
Cursul se adreseaza, în principal, unui grup țintă, format din persoane în căutarea unui loc de
muncă, persoane care au un loc de muncă, dar nu sunt calificați, femei cu mai mult de doi copii,
femei în situații de risc, șomeri de lungă durată, șomeri înregistrați, plus persoane angajate în
domeniul turism-ospitalitate, comerț, peisagistică și îngrijiri.
Criteriu de eligibilitate: învățământ minim obligatoriu.
Înscrierile la curs se fac pe bază de programare telefonică sau pe e-mail la adresa officeconsiliervest@gmail.com, urmând să ne întâlnim la sediul SES din comuna Vladimirescu, str.
Vasile Milea nr 77/a, ap. 1A, jud. Arad.
Pentru mai multe informații, vă stam la dispoziție la numărul de telefon:
0737-802.484.

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, ORGANIZEAZĂ selecție de
dosare și interviu, în vederea ocupării postului vacant de CONSILIER MEDIEREA MUNCII.
Condiții de participare:
- specialist cu studii superioare, licențiat în domeniu socio-uman: psiholog;
- vechime în specialitatea studiilor de minim 3 (trei) ani și autorizație de liberă practică pe “psihologia muncii” sau “psihologie clinică”;
- inițiativă și creativitate, capacitate de adaptare la munca în echipă, efort intelectual, seriozitate;
- cunoștinte de operare PC: Word, internet.
Depunerea cererilor se realizează prin completarea formularului de înregistrare la adresa
http://consiliervest.ro/locuri-de-munca/candidat/ sau accesand www.consiliervest.ro, secțiunea
locuri de muncă.
Pentru mai multe informații, vă stăm la dispozitie la numărul de telefon:
0737-802.484.

Urnele valorice pentru stabilirea grupelor turneului
final al Campionatului European de fotbal din 2016
Meciurile turneului final al celei de-a XV-a ediții a competiției se vor juca
în perioada 10 iunie - 10 iulie, pe 10 stadioane din nouă orașe din Franța
Urnele valorice. Conform programării, tragerea la sorţi a
grupelor va avea loc, la 12 decembrie 2015, la Palatul Congreselor din Paris, fără o altă amânare. Iată componenţa urnelor
valorice pentru tragerea la sorţi a grupelor Euro-2016:
- urna 1: Spania, Germania, Anglia, Portugalia, Belgia,
Franța;
- urna 2: Italia, Rusia, Elveţia, Austria, Croaţia, Ucraina;
- urna 3: Cehia, Suedia, Polonia, România, Slovacia,
Ungaria;
- urna 4: Turcia, Irlanda, Islanda, Ţara Galilor, Albania,
Irlanda de Nord.
Grupele din faza preliminară. Pentru stabilirea componenței grupelor din prima fază a competiției (numite și “faza
preliminară” sau “a grupelor”), se va alege câte o echipă din
fiecare urnă valorică, creându-se, astfel, cele șase grupe cu câte
4 echipe. Pentru prima dată, la turneul final al Euro vor participa 24 de echipe, față de 16 în ediția anterioară. În prima fază a
turneului final meciurile se vor juca în sistem campionat, fiecare
cu fiecare, câte trei meciuri.
Fazele eliminatorii. Pentru faza următoare (optimi de
finală) se vor califica echipele clasate pe locurile 1 și 2 în cele
șase grupe (12 echipe, în total) și cele mai bune patru echipe
clasate pe locul 3 în cele șase grupe (echipele cu cea mai bună

linie de clasament). Din această fază a competiției, sistemul este
eliminatoriu până la finală, inclusiv, astfel că la scor egal după 90
de minute meciul va continua cu două reprize de prelungiri, de
câte 15 minute fiecare și, la nevoie, cu serii de lovituri de departajare de la 11 m. Începând cu optimile de finală, datorită sistemului eliminatoriu, numărul echipelor participante se va reduce
până la două, cele care vor juca, la 10 iulie 2016, finala competiției, pentru stabilirea campioanei Europei.
Stadioanele turneului final. A XV-a ediție a Campionatului
European se va juca pe 10 stadioane din nouă orașe, astfel:
- Paris: stadionul “Parc des Princes” (47.000 locuri);
- Paris/Saint-Denis: stadionul “Stade de France” (81.338);
- Marsilia: stadionul “Velodrome” (67.500);
- Lyon: stadionul “Stade des Lumieres” (58.215);
- Villeneuve-D‘Ascq: stadionul “Pierre Mauroy” (50.186)
- Bordeaux: stadionul “Atlantique” (42.052)
- Saint-Etienne: stadionul “Geoffroy Guichard” (41.965)
- Nisa: stadionul “Allianz Riviera” (35.624)
- Lens: stadionul “Felix Bollaert” (38.223)
- Toulouse: stadionul “Municipal” (33.300)
Televizarea în România. În țara noastră, drepturile de
transmisie în direct a tuturor meciurilor din turneul final le are,
până la această dată, postul TV Dolce Sport. (C.I.)
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