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PPPPuuuubbbbllll iiiicccciiiittttaaaatttteeee44 Luni, 4 septembrie 2017

Hai in Echipa noastra!!!
CCOOMM  DDIIVVEERRSS  AAUUTTOO  RROO

angajeaza cu sau fara experienta, pentru service
autocamioane:

MMEECCAANNIICC  AAUUTTOO,,  VVUULLCCAANNIIZZAATTOORR,,  TTIINNIICCHHIIGGIIUU,,
VVOOPPSSIITTOORR,,  SSPPAALLAATTOORR  

Se ofera:
✔✔ Loc de munca stabil, intr-o companie cu o vasta experienta in domeniu, aflata in

continua dezvoltare;
✔✔   Salariu motivant, incepand de la 1.200 RON/luna – venit NET pentru incepatorii cu zero

experienta si de la 2.000 RON/luna – venit NET pentru angajatii cu experienta, confirmata la
locul de munca;

✔✔   Plata integrala a orelor suplimentare de lucru din timpul saptamanii; 
✔✔   Se platesc suplimentar cate 4 ore de lucru in cate doua zile de sambata pe luna (se

efectueaza permanenta service in zilele de sambata, prin rotatie); 
✔✔   Masa calda la pranz, asigurata in incinta companiei;
✔✔   Diurna pentru deplasarile interne/externe, aferente echipajelor de asistenta depanaje

camioane;     
✔✔   Bonus de performanta lucrari, grila salariala in functie de cunostintele in domeniu, prime

de fidelitate in functie de vechimea totala in companie si diverse alte beneficii; 
✔✔   Garantia efectuarii platii la timp a tuturor drepturilor salariale, fara nici un fel de intarziere

!
✔✔   Conditii excelente pentru desfasurarea activitatii in propriul service, dotat cu ultimele

tehnologii si instrumente necesare diagnosticarii si reparatiei camioanelor sau semiremorcilor;
✔✔   Mediu de lucru dinamic si sanse reale de dezvoltare profesionala; 
Program de Pregatire (teoretic si practic) si Trainning de Specialitate intern si extern,

pentru toti angajatii cu sau fara experienta !
Se solicita:
✔✔   Persoana organizata, serioasa, adaptabila si receptiva la schimbare, cu intiativa si

atentie la detalii;
✔✔   Capacitate buna de relationare si comunicare cu restul echipei;
✔✔   Disponibilitate pentru program prelungit;
✔✔   Fara cazier;
✔✔   Calificarea in domeniul auto, cursuri de formare profesionala si cunostinte PC -

constituie avantaj !
Aplica acum cu CV la:
✔✔   e-mail: dan.foarcea@comdivers.ro, tel. 0723.551.704, Dl. Dan Foarcea ; 
✔✔   direct la sediile nostru din Sat Racovita, Com. Budesti, nr. 297, Jud Valcea 

NNUURRVVIILL  RRmm..  VVââllcceeaa, leader zonal al pieþei ºi serviciilor auto,
distribuitor VOLKSWAGEN în cadrul reþelei PORSCHE ROMANIA, angajeaza
in cadrul Departamentului Service, Serviciul Piese ºi Accesorii, personal
specializat pentru funcþia de :

--  CCOONNSSIILLIIEERR  MMEECCAANNIICC--
Profilul candidatului:
- studii medii sau superioare tehnice
- experienþã de lucru în domeniul reparaþiilor auto – reprezinta un avantaj
- disponibilitate la lucrul în echipã, seriozitate ºi bunã organizare;
- cunoºtinþe operare PC – minim Office;
- cunoºtinþe limba englezã – nivel mediu;
- permis conducere – categ. B
- disponibilitate pentru cunoaºterea ºi aplicarea noutãþilor în domeniul

auto

Responsabilitãþi principale
- asigurã încarcarea în gestiune, respectand prevederile de încadrare pe

grupe de furnizori, conform procedurii interne;
- raspunde de pãstrarea pieselor înlocuite prin reparaþii în termen de

garanîie, conform instucþiunilor interne;
- rãspunde de gestionarea magaziei de scule speciale;
- indeplineste atributiile pe linie de ISCR si metrologie conform legislaþiei

în vigoare;
- þine evidenþa graficului de întreþinere scule, dispozitive ºi instalaþii

service;
Se ofera: salariu atractiv, training de specialitate, condiþii de muncã la

standardele mãrcii Volkswagen.
Persoanele interesate sunt rugate sa depuna CV-ul însoþit de o scrisoare

de intenþie la punctul de lucru Rm. Vâlcea, str. Râureni, nr.38, Jud. Valcea,
0250/703630 sau e-mail: eduard.balan@nurvil.ro, pânã la data de 30.07.2017.
Vor fi contactaþi doar acei candidaþi ale cãror CV-uri sunt considerate
corespunzatoare postul vizat.

Nr.
crt.

Denumire apel* Denumirea ºi tipul mãsurii Alocarea
indicativã apel

(euro)

Alocare totalã
prevãzutã în SDL

(euro)

Cuantum sprijin
(euro)

Beneficiari eligibili

1 2/M19/2B/1 -
2/17-30.09.2017

"Sprijinirea tinerilor
fermieri ºi a fermelor mici"
A. Sprijin pentru
tinerii fermieri
B. Sprijin pentru
fermele mici

139.417,00 Euro 179.417,00 Euro A. 40000-50000
Euro

B. 15000 Euro

A. SPRIJIN PENTRU TINERII FERMIERI
●●   "tânãrul fermier aºa cum este el definit în ART 2 din
R(UE) nr.1305/2013, (UE) nr. 807/2014, (UE) nr.
808/2014, (UE) nr. 808/2014, (UE) nr. 1307/2013;
"persoana juridicã cu mai mulþi acþionari unde un tânãr
fermier, aºa cum este el definit în ART 2 din R(UE)
nr.1305/2013, (UE) nr. 807/2014, (UE) nr. 808/2014,
(UE) nr. 808/2014, (UE) nr. 1307/2013 se instaleazã ºi
exercitã un control efectiv pe termen lung în ceea ce
priveºte deciziile referitoare la gestionare, beneficii ºi la
riscurile financiare legate de exploataþie ºi deþine cel
puþin 50 % + 1 din acþiuni;

B. SPRIJIN PENTRU FIRMELE MICI 
●●   "Fermierii care au drept de proprietate ºi/sau drept de
folosinþã pentru o exploataþie agricolã care intrã în
categoria fermã micã conform definiþiei relevante cu
excepþia persoanelor fizice neautorizate.

2 2/M19/6A/1 -
2/17-30.09.2017

"Diversificarea activitãþilor
economice ºi crearea de
locuri de muncã"

160.000,00 Euro 260.000,00 Euro 50000-70000 Euro ●●   "Fermieri sau membrii unei gospodãrii agricole, care îºi
diversificã activitatea prin înfiinþarea unei activitãþi non-
agricole în spaþiul rural pentru prima datã. Persoanele
fizice neautorizate nu sunt eligibile;
●●   "Micro-întreprinderi ºi întreprinderi mici existente din
spaþiul rural, care îºi propun activitãþi non-agricole, pe
care pe care nu le-au mai efectuat pânã la data aplicãrii
pentru sprijin; 
●●   "Micro-întreprinderi ºi întreprinderi mici noi, înfiinþate
în anul depunerii aplicaþiei de finanþare sau cu o vechime
de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfãºurat activitãþi
pânã în momentul depunerii acesteia (start-ups);

3 2/M19/6A/2 -
2/17-30.09.2017

,,Dezvoltarea si
diversificarea activitãþilor
economice si crearea de
locuri de muncã"

200.000,00 Euro 400.000,00 Euro 100000 Euro ●●   "Fermieri sau membrii unor gospodãrii agricole care
îºi diversificã activitatea de bazã agricolã prin
dezvoltarea unei activitãþi non-agricole în zona ruralã în
cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în
microîntreprinderi ºi întreprinderi mici. Persoanele
fizice neautorizate nu sunt eligibile; 
●●   "micro-întreprinderi ºi întreprinderi non-agricole
mici existente ºi nou înfiinþate din spaþiul rural.

APEL DE SELECÞIE PENTRU MÃSURILE DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALÃ A TERITORIULUI  "ÞARA OLTULUI"

Grupul de Acþiune Localã "Þara Oltului" anunþã lansarea celei de-a doua sesiuni de cereri de proiecte pentru mãsurile din Strategia De Dezvoltare Localã  a
teritoriului  "Þara Oltului".
Data lansãrii apelului de selecþie: 01/09/2017

Data limitã de depunere a proiectelor: 30/09/2017
Locul ºi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acþiune Localã "Þara Oltului" din comuna Porumbacu de Jos, nr.
253, cod 557190, de luni pana vineri, în intervalul orar 09:00 - 14:00.
Datele de contact ale GAL unde solicitanþii pot obþine informaþii detaliate;
Detalii referitoare la desfãºurarea sesiunii se pot obþine la sediul GRUPULUI DE ACÞIUNE LOCALÃ ÞARA OLTULUI - Jud. Sibiu, Com. Porumbacu de Jos, nr. 253, cod 557190,
de luni pana vineri, în intervalul orar 09:00 - 14:00. 
Informaþii detaliate privind accesarea ºi derularea mãsurilor sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL Þara Oltului pentru mãsurile:  M19/2B/1 - Sprijinirea
tinerilor fermieri ºi a fermelor mici, M19/6A/1 -"Diversificarea activitãþilor economice ºi crearea de locuri de muncã",  M19/6A/2 - ,,Dezvoltarea si diversificarea activitãþilor
economice si crearea de locuri de muncã" ºi pot fi descãrcate de pe pagina de internet a GAL Þara Oltului:  http://taraoltului.ro/.
La sediul GAL Þara Oltului este disponibilã  versiunea pe suport tipãrit a informaþiilor detaliate aferente mãsurii lansate.

În perioada 30 august-5 septembrie
2017, la nivel de judeþ, în oferta Agenþiei
Judeþene pentru Ocuparea Forþei de
Muncã sunt peste 1.289 joburi, de la 166
de  angajatori. Oferta este valabilã atât
pentru cei cu studii medii, cât ºi pentru
cei cu studii superioare sau necalificaþi.
Astfel, pentru cei cu studii superioare se
gãsesc 48 locuri de muncã, pentru cei cu
studii medii ºi studii postliceale sunt 469
locuri de muncã ºi 772 sunt pentru cei cu
studii gimnaziale, ºcoalã profesionalã ºi
fãrã studii. Cele mai multe locuri
disponibile se gãsesc în domeniul
confecþiilor textile. Printre celelalte
locuri de muncã disponibile în aceastã
perioadã se gãsesc posturi de: vânzãtori,
lucrãtori comerciali, lãcãtuºi mecanici,
barmani, bucãtari, tâmplari, ºoferi,
electricieni, mecanici auto, sudori,
lãcãtuºi, instalatori sanitari, zidari etc.
Persoanele cu studii superioare gãsesc pe
listele AJOFM Vâlcea joburi precum: un
inginer mecanic (vechimea în domeniu
reprezintã avantaj, studii superioare-
inginerie mecanicã, cunoºtinþe de limba
englezã cel puþin nivel conversaþional);
un asistent manager; un director
economic (vechime în domeniu minim 5
ani, studii superioare economice); un
inginer instalaþii (studii superioare); un
director de vânzãri (studii superioare);
un inginer silvic (forestier); un doctor
balneolog (vechime în domeniu minim
un an); un director tehnic (vechime în

domeniu minim 15 ani, studii superioare;
valabilitatea ofertei: 18.09.2017); un
inginer construcþii (absolvent promoþia
2017); un inginer CFDP (absolvent
promoþia 2017); un fiziokinetoterapeut
(studii superioare); un inginer
autovehicule rutiere; un inginer
producþie mobilier; un inginer
silviculturã/ subinginer silviculturã; un
contabil (vechime în domeniu minim 5
ani, studii superioare);  un  ºef
departament logisticã (vechime în
domeniu minim 3 ani, studii superioare,
cunoºtinþe .limba englezã); un economist
(vechime în domeniu minim 3 ani, studii
superioare, cunoºtinþe limba englezã); un
inginer producþie (vechime în domeniu
minim un an, studii superioare, cunoºtinþe
limba englezã); un inginer producþie
(vechime în domeniu minim 5 ani, studii
superioare, cunoºtinþe limba englezã); un
inginer de cercetare în tricotaje-confecþii
textile (vechime în domeniu minim 3 ani,
studii superioare, cunoºtinþe limba
englezã); un inginer chimist; un inginer
constructor (perioada nedeterminatã,
salariu negociabil); un medic balneolog/
reumatolog; 5 kinetoterapeuþi; un medic
balneolog; 2  specialiºti marketing în
turism (perioada nedeterminatã, studii
superioare); un ºef laborator construcþii
fabrica betoane (vechime în domeniu
minim 3 ani) etc. AJOFM Vâlcea oferã
servicii gratuite pentru persoanele aflate
în cãutarea unui loc de muncã ºi anume:
Servicii de preconcediere, Informare ºi
Consiliere Profesionalã, Medierea
muncii, Formare Profesionalã, Evaluarea
ºi certificarea competenþelor
profesionale dobândite pe alte cãi decât
cele formale, Consultanþã pentru începerea
unei afaceri, Completarea veniturilor
salariale, Stimularea mobilitãþii forþei de
muncã. ● Laura Bondoc

ÎÎnn  VVââllcceeaa  ssuunntt  ddiissppoonniibbiillee  11..228899
llooccuurrii  ddee  mmuunnccãã

În week-end-ul trecut,
poliþiºti vâlceni au fost
prezenþi în trafic,
desfãºurând acþiuni pentru
depistarea persoanelor care
comit infracþiuni la regimul
rutier. Ca urmare a
acestora, doi ºoferi s-au
ales cu dosare penale
pentru cã s-au urcat la
volan deºi consumaserã
bãuturi alcoolice. Un altul
este cercetat penal, pentru
cã deºi avea permisul de
conducere retras pe motive
medicale, acesta a
continuat sã ºofeze. Este
vorba de un argeºean, în
vârstã de 54 de ani, care a
fost prins la volanul unui
autoturism, conducând pe
bulevardul Dem
Rãdulescu, din Râmnicu
Vâlcea. ● Mihaela Borcan

LLaa  vvoollaann,,  ddeeººii
nnuu  aavveeaa  vvooiiee
ppee  mmoottiivvee
mmeeddiiccaallee


