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Te preg[te;te de plaj[!
Pachet de epilare deﬁnitivă în zona axilei,
6 ședințe 1200 Lei – 480 Lei
Armizette, salonul în care tu contezi!
l V]nd locuri de cas[ Micula,
Agri;ul Nou. ( 0751.485.712
(IZ859442)
l V]nd loc de cas[ pe strada
Petre Ispirescu. ( 0740.914.057
(IZ417500)
l V]nd teren intravilan, `n
Lazuri, 0.70 ha. ( 0741.045.025
(IZ580751)
l 71 ari parcelabil, strada Dara,
150 m de ultimele case ;i utilit[\i,
30.000 euro. ( 0745.698.536
(IZ184139)
l Loc cas[ Davilas, Dorol\, pre\
interesant. ( 0756.834.472
(IZ465702)
l V]nd p[m]nt intravilan, 20 ari,
`n Ardud la ;osea. (
0751.763.042 (IZ213877)

l V]nd dou[ terenuri `n Atea
pentru construc\ii 20 metri front
la strad[, cu toate utilit[\ile la
pre\ul de 450 euro ar negociabil.
0261.778.137,
mobil
(
0743.845.278 (IZ411521)
l V]nd teren vie `n Carei pe
strada Tireamului, 20 ari, 5500
(
euro.
0744.546.106.
(IZ802336)
l V]nd 44 ari teren intravilan la
;osea `n loc. Decebal. (
0752.621.745 (IZ232393)
l V]nd 72 ari teren l]ng[ zona de
agrement P[durea Noroieni. (
0744.878.808 (IZ198386)
l V]nd teren Viile Satu Mare, 62
ari, utilit[\i. ( 0742.392.782
(IZ705030)

l Teren intravilan 9 ari, str.
Odobescu, nr. 42, pre\ informativ
30.000
euro.
Inf.
taxi.kornuta@gmail.com
(IZ545478)
l V]nd `n P[ule;ti str. Toamnei,
zon[ reziden\ial[, locuri de case,
500
mp
parcela,
9500
euro/parcel[ + toate utilit[\ile
(
aprobate.
0742.523.168
(IZ845447)
l V]nd teren 10 ari pe str.
Toamnei. (
0723.491.564
(IZ204229)
SCHIMBURI
SCHIMBURI

l Schimb apartament 3 camere,
decomandat + spa\iu comercial
pe o cas[. ( 0746.548.983
(IZ898701)
Schimb cas[ `n loc. Unim[t cu
garsonier[ `n Satu Mare. (
0745.643.330 (IZ170346)
l Schimb apartament 2 camere
decomandate, str. Careiului cu
apartament 3 camere + diferen\[.
( 0740.971.236
(IZ429028)
l Schimb cas[ ultramodern[ din
Sant[u cu apartament 3 camere `n
Carei. Informa\ii ( 0261.823.028
sau 0757.347.179. (IZ497685)
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ROM}NE:TI
V}NZ{RI
ROMÂNE:TI
AUTOAUTO

l V]nd Dacia pentru Rabla, pre\
1000 Ron. ( 0740.813.019
(IZ839506)
DAciA 1300
l V]nd Dacia pentru rabla. (
0744.932.121 (IZ165110)
DAciA berLin{
l V]nd Dacia Berlin[ 2004. (
0741.663.011 (IZ845369)
l V]nd Dacia Berlin[ 2003. (
0761.656.303 (IZ622579)
DAciA LOGAn
l V]nd Logan, 2008. (
0742.048.063 (IZ979859)
l V]nd Logan, benzin[, anul
2006.
0747.474.607
(
(IZ170958)
l V]nd Dacia Logan 1.6, 16 v, an
(
2008,
benzin[,
full.
0740.975.684 (IZ236634)
l V]nd Dacia Logan, an fabric.
2006, motor 1.5 diesel, unic
proprietar de nou, gri metal, toate
actele la zi, `n stare foarte bun[,
pre\ 2250 euro, neg. (
0752.955.239 (IZ581448)
DAciA sOLenZA
l Dacia Solenza 1.9 D. (
0746.337.151 (IZ826563)
CUMP{R{RI AUTO
ROM}NE:TI

l Cump[r Logan avariat. (
0745.607.517 (IZ459387)
AUTO
STR{INE
V}NZ{RI
AUTO
STR{INE
l V]nd/ schimb Porsche 911 4S,
an 2007, Mercedes ML 270 CDI,
an 2005 - 2006, Nissan Navara, an
2004 - 2005, Skoda Practic, an
2008, Mazda B22500 Pick-up, an
2005, pe utilaje agricole, auto ;i
materiale
de
construc\ii,
imobiliare sau teren arabil
extravilan. ( 0746.981.271.,
0744.702.832 (IZ364620)
AUDi
l Audi A4, 2005, recent adus,
impecabil. ( 0740.573.323
(IZ247731)

l V]nd Audi A6, din 2002,
(
0755.098.781
diesel.
(IZ942621)
l A4, 2007, 1.9 TDI. (
0744.912.325
(IZ366595)
bmW
l V]nd BMW 520 diesel din
0755.171.607
2001.
(
(IZ925764)
l V]nd BMW 316 i, Coupe, stare
bun[, acte la zi. Detalii la (
0745.366.120 (IZ112410)
FiAT
l V]nd Fiat Doblo an 2004,
motor 1.3 diesel. ( 0740.508.877
(IZ506203)

l V]nd Fiat Punto 2001, pre\
1.700 euro, neg. ( 0744.251.466
(IZ808676)
FOrD
l V]nd Ford Ka an 2006. (
0740.508.877 (IZ534575)
l V]nd Ford Focus din 2001. (
0755.171.607
(IZ671507)
l V]nd Ford KA din 2001. (
0755.171.607 (IZ924007)
l V]nd Ford Focus 1.6 benzin[,
an 2006. ( 0746.641.348
(IZ381952)
l V]nd Ford Mondeo Ghia,
`nmatriculat, 2001, 2650 euro. (
0744.955.977 (IZ858661)

COMUNICAT DE PRESĂ
privind lansarea proiectului “Caliﬁcare, Recaliﬁcare, Educație o Șansă pentru Angajați CRE:A”
POSDRU/164/3.2/S/139105

V[ oferim 10 bilete pentru 2 persoane `n valoare de c]te 240 lei, la
concertul Billy Idol din Cluj Napoca din data de 30 Iunie!
Completa\i talonul de mai jos ;i aduce\i-l la biroul nostru de Mica
Publicitate, pe strada Micu Klein nr. 2 p]n[ S]mb[t[ 28 Iunie la ora 12<00,
pentru a participa la tragerea la sor\i. C];tig[torii vor ﬁ anun\a\i duminic[,
29 Iunie pe site-ul www.informa\ia-zilei.ro si vor putea ridica premiile `n
aceea;i zi de la secretariatul Informa\ia Zilei, p]n[ la ora 14<00.
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cu deosebită considerație,
sillo Laszlo
manager Proiect
Proiect coﬁnanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. „INVESTEȘTE ÎN OAMENI!”
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Avem deosebita plăcere de a anunța lansarea proiectului “Caliﬁcare, Recaliﬁcare, Educație o
Șansă pentru Angajați CRE:A” POSDRU/164/3.2/S/139105, proiect co-ﬁnanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013, Axa prioritară< (2) „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul
major de intervenţie< (2.3) „Acces şi participare la formare profesională continuă.
Proiectul are o perioadă de derulare de 18 luni, având ca obiectiv principal< Creşterea nivelului
de caliﬁcare, îmbunătățirea capacității de autoocupare pentru persoanele angajate prin accesul
la cursuri de formare profesională continuă în vederea menținerii acestora pe piaţa muncii în
contextul crizei economice actuale în regiunile Centru, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest ;i în special
în județele Harghita, Mure;, Covasna, Dolj, Olt, Gorj ;i Satu Mare.
Ca obiective speciﬁce, ne propunem în principal organizarea a 71 de cursuri de formare
profesională adresate unui număr de 1624 de persoane angajate în județele Harghita, Mure;,
Covasna, Satu Mare, Dolj, Olt ;i Gorj, ce provin din diferite sectoare economice, cursuri care
duc la cre;terea nivelului de caliﬁcare/recaliﬁcare a acestora în vederea obținerii unei caliﬁcări
complete ;i actuale în corelare cu cerințele pieței muncii. Certiﬁcarea competențelor pentru cel
puțin 1385 de persoane din grupul țintă prin formare, speciﬁce unei caliﬁcări diferite de cea
dobândită prin formarea profesională inițială, adecvată la cerințele actuale ale pieței muncii.
Informarea angajaților din 31 de întreprinderi care desfă;oară activități relevante în regiunile
speciﬁcate, referitor la oportunitățile obținerii de caliﬁcări adecvate cerințelor pieței muncii în
contextul economic actual. Organizarea de cursuri de caliﬁcare pentru un număr de 400 de
persoane angajate necaliﬁcate.
În plus, proiectul beneﬁciază de aportul celor doi parteneri externi care vor identiﬁca, colecta
;i prezenta exemple de bună practică cu privire la activitățile de consiliere și orientare
profesională, cât ;i pentru programele de formare profesională și stagii de practică cu schimb de
experiență unde se are în vedere transferul de know-how privind politicile, planurile de măsuri
;i inițiativele în plan local/regional al partenerului transnațional.
Beneﬁciarul proiectului este Asociația pentru Tineret Fidelitas Miercurea Ciuc, proiectul ﬁind
implementat în parteneriat cu SC Praktic Consulting & Comp SRL (Miercurea Ciuc), Asociația
AGORA (Craiova), Asociația MUTF (Odorheiu Secuiesc), Fundația Centrul de Resurse pentru
Educație și Formare Profesională CREFOP (București), S.C. INFOCENTER SRL (Satu Mare).
Persoanele interesate în recaliﬁcare de pe raza județului Satu Mare ne pot contacta la sediul
S.C. INFOCENTER SRL din Satu Mare, str. Fragilor nr. 1, telefon 0722354071.

Asociația pentru Tineret FIDELITAS
Str. Petoﬁ Sandor, nr. 38, cod 530120, Miercurea Ciuc, Harghita, Tel/Fax.< +40266312111
E-mail< oﬃce@karrierstart.eu, www.karrierstart.eu
Reg. no< 3124/2004 CIF 17027973 IBAN< RO36 RZBR 0000 0600 0580 5389
Banca< Raiﬀeisen Bank Miercurea Ciuc
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