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● Angajez vânzătoare magazin haine
second hand Săcele. Tel. 0746397960
● Închiriez post coafeză şi manichiu-
ristă 90 euro lună. Tel. 0746110953

● Ofer meditaţii utilizare calculator/
programe. Eficient, cu răbdare. De la
10ron/oră. Instalez Windows/programe,
devirusez, preţ de la 15 ron. 0744677222

● Pensionară intelectuală 51 ani, în-
grijesc copii preşcolari sau duc, aduc
de la şcoala. Tel: 0735/884648
● Expert contabil cu experienţă ţin
evidenţă contabila completă. Informa-
ţii şi negocieri la 0752012644

● Raşchetez parchet maşini profesio-
nale cu aspirator – placări trepte lemn
masiv stajar – fag. Tel: 0745/941757
● PF execut reparaţii mobilier, recon-
diţionez mobilier vechi şi nou. Repar
şi tapiţez canapele şi scaune, execut
scări interioare din lemn, montez şi
raşchetez parchet. Tel: 0745/611664

● Vând Alfa Romeo 156, alb, an fa-
bricaţie 1998, motor 1,8, preţ nego-
ciabil. Tel: 0740/229538
● Vând avantajos VW Polo, fabr.
2008, ITP valabil noiembrie 2012,
 albastru metalizat. 6950 euro. Tel.
0722.67.67.54. sau 0754.087.387

● Nou! Service auto la intrare în Sân-
petru, reparaţii electrice, mecanice, cutii
de viteze, diagnoze computerizate. Pre-
ţuri foarte avantajoase, discount la piese,
avem şi vulcanizare. Tel: 0721/755429

● Vând urgent sobă de încălzit tip Go-
din cu cu tubul la tură, pe combustibil
(lemn, cărbune) în stare perfectă, preţ
convenabil. Tel: 0268/512775 (Schei)
● Vând ieftin: 2 dulapuri cu 2 uşi, du-
lap cu vitrină, masă extensibilă cu 4
scaune, 2 canapele cu măsuţă, pat o
persoană, frigider Zil. 0727/114129
● Vând aparat auditiv elveţian digital
marca Beltone 800 RON 0723488799
● Vând maşină de cusut, marca
PFAFF, la preţ de criză, negociabil.
Tel: 0268/419386
● Plătesc văduvă pentru colaborare
pe teme religioase. Numai văduve, fără
obligaţii, cu timp la dispoziţie, sănă-
toase şi serioase. Eu, doamnă singură,
sunaţi pentru detalii şi vă resun eu.
Necesar să fiţi singură, să postiţi, să
vă rugaţi în linişte. Tel: 0751/419517
● Vând foarte ieftin mobilă de sufra-
gerie Rejans. Tel: 0748/932844

● Vând mobilier bar, mese şi scaune
terasă, vitrină frigorifică, vitrină ex-
punere îngheţată, calculator, casă de
marcat, purificator aer, ventilator geam
cu dublu sens. Tel: 0744/373073

● Donez câine de rasă Ciobănesc Ger-
man cu Husky cu vârsta de 5 luni cu
toate actele şi vaccinurile în regulă.
Tel: 0755/662523, 0764/889029

●  Tânăr 40 ani 180/78 serios, drăguţ,
prezentabil, fără obligaţii, doresc să
cunosc o doamnă sau eventual dom-
nişoară 30-40 ani drăguţă, finuţă pen-
tru relaţie serioasă de prietenie/căsă-
torie. Poate avea şi un copil. Rog
seriozitate. Tel: 0748/613553 

●  SC ROLEM SRL situată în Codlea,
str Gării nr 25, anunţă publicul interesat
asupra organizării şedinţei de dezbatere
publică a solicitării de emitere a auto-
rizaţiei integrate de mediu, pentru des-
făşurarea activităţii de acoperire a lem-
nului, prevăzută în anexa nr 1 a OUG
152/2005, aprobată prin legea 84/2006 
Dezbaterea publică va avea loc la Pri-
măria Codlea, în data de 17.03.2010,
ora 16. 
Informaţiile privind impactul potenţial
asupra mediului al activităţii pentru
care se solicită emiterea autorizaţiei
integrate de mediu , pot fi consultate,
în timpul programului de lucru, la se-
diul ARPM Sibiu- Str Hipodromului
nr 2A, respectiv luni-joi :8-16,30 şi
vineri : 8-14 

Observaţiile, sugestiile şi propunerile
publicului se primesc în scris la sediul
ARPM Sibiu sau la adresa de e-mail
office@arpm7c.ro, până la data de
16.03.2010 

● Sprijiniţi ASOCIAŢIA DIS-
TROFICILOR MUSCULAR din
România la strângerea de fonduri
ce vor fi utilizate la reabilitarea
clădirii sediului din Comuna Vâl-
cele, Jud. Covasna prin interme-
diul CAMPANIEI 2% din impozi-
tul datorat la stat. Contactează-ne
pentru completarea formularului:
0741061583,
asociatiadistroficilormuscular@gmail.com

autO

● Şcoala de dans Adagio vă aşteaptă
la cursuri de balet pentru copii, în-
cepând cu vârsta de 4 ani. Cursurile
se desfăşoară cu balerinii de la
Opera Braşov. Tel: 0722/221720

● ADMINISTRĂM IMOBILE.
Firmă cu experienţă adminis-
trează imobile, case de vacanţă,
apartamente, oferim servicii de
întreţinere a construcţiei, reparaţii
de orice fel, plată facturi utilităţi,
curăţenie generală şi de întreţi-
nere. Preţuri negociabile. Tel
0741/059397, 0723/985424

CurSuri

● Depanare calculatoare: internet,
Windows, programe, viruşi. Service
rapid. Tel. 0720 177 867

⚫ nu suntem bancă
⚫ nu dăm credite
⚫ nu avem DAE
⚫ pe noi nu ne influenţează

schimbarea cursului valutar
⚫ la noi nu există taxe ascunse
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Grup Promeritum

Oferta noastră este
15.000 RON – 127,08 RON/lună
30.000 RON – 254,17 RON/lună
45.000 RON – 381,25 RON/lună
şi pentru persoane aflate în CIP

Braşov, Str. Griviţei, nr. 54, bl. 9, sc. A, ap.4
Tel: 0040-722513216, 0368/404614

Program: L-J – 9:00 – 17:00, V – 9:00-14:00
S – 9:00-13:00

● Ai maşină dar nu ai muzică? 
Noi îţi facem condusul mai plăcut.
Sonorizări şi polişări auto la preţuri
avantajoase. Acum şi la domiciliul
clientului. Tel.  0726 875 588

Cauţi produse din hârtie
pentru toată gama Horeca?
Chihlimbar produce şi comer-
cializează diferite tipuri de şerve-
ţele, hârtie igienică în diferite
 straturi şi culori, gramaje şi metri
 liniari, cearceafuri medicale de
unică  folosinţă, prosoape de bu -
cătărie normale şi cu putere mare
de  absorbţie, role industriale cu un
grad mare de absorţie  pentru
 benzinării, spălătorii auto.

Chihlimbar în Tărlungeni 
strada Principala nr. 734 

Telefon:  0730 62 00 93 şi
fax 0268 41 12 15

diVerSe

afaCeri
● Vând SALON FRIZERIE-COA-
FURĂ, zona „Făget”, funcţional de
8 ani. Tel.  0744 306 057 , 0751 976 700

RESTAURANT ALBERT’S
ANGAJEAZĂ OSPĂTAR

Cerinţe:
⚫ Experienţă minim 1 an 
⚫ Calificare - constituie avantaj

Telefon  0368/449137 ,
0748/200112, fax 0368.441166

Str. Carpaţilor 60 (Metrom, poarta 1), 
resurse.umane@hard-discount.ro

SerViCii

JOB–uri
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Atenţie la introducerea indicativului de rubrică!
Indicativele le veţi găsi în ziar zilnic, pe una din
paginile de mică publicitate.

Textul publicat va fi identic cu cel scris în mesaj. 
Mesajele care nu corespund regulilor
enumerate nu vor fi publicate!
Un mesaj poate avea maxim 154 de caractere.

Exemplu de anunţ trimis prin SMS:
BV 01 Angajam vanzatoare  cu experienta
pentru magazin alimentar. 0744xxxxxx

Indicativ oraş Spaţiu Indicativ Rubrică Spaţiu Text mesaj

BV vezi lista rubricilor 154 caractereşi indicativele acestora

SMS-ul se scrie astfel:
01 - Oferte angajare
02 - Cereri angajare
03 - Vânzări garsoniere
04 - Vânzări ap. 2 camere
05 - Vânzări ap. 3 camere
06 - Vânzări ap. 4 camere
07 - Vânzări ap. 5 camere
08 - Vânzări terenuri
09 - Vânzări case
10 - Vânzări spaţii comerciale
11 - Vânzări alte spatii
12 - Cumpărări apartamente
13 - Cumpărări terenuri
14 - Cumpărări case
15 - Cumpărări alte spaţii
16 - Închirieri oferte locuinţe

17 - Închirieri oferte spaţii comerciale
18 - Închirieri cereri 

locuinţe/spaţii comerciale
19 - Schimburi
20 - Propuneri de afaceri
21 - Servicii juridice
22 - Servicii contabile
23 - Cursuri
24 - Meditaţii
25 - Reparaţii
26 - Lucrari de instalaţii
27 - Servicii sociale
28 - Amenajări intrioare
29 - Întalniri pe fir
30 - Servicii diverse
31 - Vânzări auto

32 - Vânzări autoutilitare
33 - Vânzări rulote
34 - Auto – piese de schimb 
35 - Transport marfă-persoane
36 - Închirieri auto
37 - Auto - diverse
38 - Matrimoniale
39 - Mobilier
40 - Materiale de construcţii
41 - Utilaje-echipamente
42 - Sisteme de alarma
43 - Licitaţii
44 - Pierderi
45 - Animale
46 - Electrice-electrocasnice
47 - Telefoane-GSM

Lista rubricilor disponibile pentru acest serviciu şi indicativele de rubrici

Număr de telefon: Orange / Vodafone / Cosmote1442 Tarif comandă:  3 € + TVA / SMS

Mesajele cu conţinut indecent, incomplete, sau care nu sunt în conformitate cu politica ziarului nu vor fi publicate. Nu ne asumăm răspunderea pentru veridicitatea anunţurilor.

Un anunţ trimis prin SMS
va apărea trei zile conse -
cutive în paginile ziarului
BRAŞOVUL TĂU şi în
weekend la MIX2TV, în
rubrica INFOMIX TV.
Anunţurile preluate până la
ora 17,00 a fiecărei zile,
vor fi publicate în urmă-
toarea ediţie a cotidianului
Braşovul Tău şi, în week-
end, la MIX2TV, în rubrica
INFOMIX TV.
Nu există posibilitatea de opţiuni
speciale: bold, italic, chenar, etc.

Relaţii la telefon: 0268.423292

Anunţurile se depun la orice magazin Hard Discount
sau Vel Pitar şi se achita la casă. 

Preţul unei apariţii este 5 RON. 
Numărul de apariţii plătite se completează în căsuţa 
special prevăzută. Datele de apariţie se completează

separat. Anunţurile pentru decese, comemorări,
 aniversări şi matrimoniale se depun numai cu cartea

(buletin) de identitate.
Redacţia nu îşi asumă răspunderea 

pentru conţinutul anunţului.
Anunturile apar în 48 de ore. Anunţurile de vineri,

 sâmbătă şi duminică apar marţi.

Modelul de talon de mică publicitate poate fi găsit aici
Taloanele completate pot fi depuse şi achitate în orice

magazine Hard Discount şi Vel Pitar

Adresele magazinelor VEL PITAR
Str. Piaţa Unirii, nr. 5, Braşov
Str. Paul Richter, nr. 1, Braşov
Str. Nicolae Bălcescu, nr. 62, Braşov
Str. Avram Iancu, nr. 98, Braşov
Str. Calea Bucureşti, nr. 102, Braşov
Str. Saturn, nr. 32, Braşov
Str. Saturn, nr. 38, Braşov
Bulevardul A. Vlahuţă, nr. 63, Braşov
Str. Gloriei, nr. 11, Braşov
Bulevadrul Griviţei, nr.40, Braşov
Str. Avram Iancu, nr. 37, Braşov
Str. Iuliu Maniu, nr. 45, Braşov
Str. Iuliu Maniu, nr. 68, Braşov
Str. Postăvarului, nr. 25, Braşov

Adresele Magazinelor 
HARD DISCOUNT

STAR
Strada Nicolae Bălcescu nr. 62
CERNA
Strada Gloriei nr. 13
GEMENII
Bulevardul Saturn nr. 1
GRIVIŢEI
Bulevardul Griviţei nr. 38a
CERNATU – SACELE
Strada a. I. Lapedatu nr. 9
RACADAU
Strada Zmeurei nr. 4
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A.J.O.F.M. BRAŞOV

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE LA  02.03.2010
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă prezentaţi la sediul AJOFM Brasov din Str. Lungă nr. 1A
Agenţia Locală Braşov
agent reclamă publicitară 2
bucătar 2
bucătar 2
călcătoreasă lenjerie 2
cameristă hotel 10
cameristă hotel 2
coafor 1
cofetar 4
confecţioner cablaje auto 3
confecţioner-asamblor articole din textile 1
confecţioner-asamblor articole din textile 1
consilier/expert/inspector/referent/economist în management 2
controlor calitate 1
crescător de păsări 6
croitor ştanţator piese încălţăminte 2
curatatoreasa lenjerie 2
cusător piese din piele şi înlocuitori 2
dulgher (exclusiv restaurator) 3
electrician de întreţinere şi reparaţii 4
electrician exploatare reţele electrice 1
fierar betonist 2
frezor universal 2
frigoriferist (frigotehnist) 1
gestionar depozit 1
infirmieră 1
inginer căi ferate, drumuri şi poduri 1
inginer construcţii civile, industriale şi agricole 1
inginer construcţii civile, industriale şi agricole 1
inginer construcţii hidrotehnice 1
îngrijitoare la unităţi de ocrotire socială şi sanitară 4
îngrijitor spaţii hoteliere 5

lăcătuş construcţii metalice şi navale 1
lucrător bucătărie (spălător vase mari) 1
lucrător gestionar 1
maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist) 1
mecanic auto 1
mecanic auto 1
munc.necal.în agricultură 9
muncitor necalificat în industria confecţiilor 15
operator maşini unelte semiautomate şi automate 4
ospătar (chelner) 2
paznic 1
pregătitor piese încălţăminte 2
şofer autocamion/maşină de mare tonaj 1
şofer de autoturisme şi camionete 1
strungar la maşini de prelucrat în coordonate 2
sudor 1
sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de 
gaz protector 10
sudor manual cu flacără de gaze 1
vînzător 2
vînzător 2
vopsitor auto 2
zidar rosar-tencuitor 4
zugrav, vopsitor 2
Punct de lucru Codlea
confecţioner cabluri şi arbori de cabluri 3
electrician de întreţinere şi reparaţii 1
macaragiu 1
munc.necal.în silvicultură 2
paznic 1
tâmplar universal 2

vânzări   ◄

service   ◄

● Vând ATV marca Italia Quad şi
teren construibil, inclusiv materiale
de construcţie, zona Moacşa, jud.
Covasna, pe DN 11. Preţuri nego-
ciabile. Tel. 0729 20 32 62

matrimOniale

animale umanitar

mediu

meditaţii

Vineri 17:15
Duminică 18:00

Miercuri 14:00


