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Állásajánlat

Bérbe adó
Majálisozzon Nyárádremetén, Udvarhelytől 60 km-
re, nyugodt, csendes helyen. Kiadó hétvégi ház 10 
személy részére Nyárádremetén (200 méterre a 
vármezei eltérőtől, 15 km-re Szovátától és 40 km-
re Marosvásárhelytől). Alul van egy előtér, kony-
ha nappalival, tusoló wc-vel, egy födött terasz, az 
emeleten wc és egy nagy szoba 10 ággyal. Érdek-
lődni a 0753-918 587-es telefonszamon. (270370)

Telek
ELADÓ 2,60 ha fiatal erdő Alfaluban, Bakta (Mély-
patak) részen. Érdeklődni a O747–783 290 vagy a 
O745–308 482 telefonszámokon lehet. (270557)

Felhívás
Csomagot, alkatrészt, bármit küldhet napi rend-
szerességgel Székelyudvarhely és Gyergyó-
szent miklós között (egész fel Maroshévízig, min-
den falut érintve). Nem kell a futárszolgálatnál 
sorban álljon és fölöslegesen időt pazaroljon. A 
küldemény árát is házhoz  viszem. Ön felhív, el-
veszem a csomagot, és maximum másnap vi-
szem is vissza a csomag árát. Hívjon bizalommal: 
0748–825 988. (270361)

Minden reggel megyek Udvarhelyről Gyergyóba 
és Maroshévízre, délután meg vissza. Ha szeretne 
velem  utazni, mert éppen nincs busza vagy nincs 
kedve a buszra várni, akkor hívjon bizalommal és el-
viszem. Tel.: 0748–825 988. (270367)

Fejőstehenek mellé gondozót keresünk. Szállás, el-
látás biztosítva. Tel.: 0742–621 956. (270666)

Oktatás
Egyéves, 2-es fokozatú, akkreditált FODRÁSZKÉP-
ZÉS indul Csíkszeredában májustól. Érdeklődni és 
iratkozni telefonon lehet vagy személyesen az Éva 
Styl szépségszalonban. Tel.: 0745–419 668. (270204)

Tedd meg a lépést még ma, hogy holnap sikeres 
légy! Tanulj meg egy jövedelmező szakmát! Ná-
lunk a következőket sajátíthatod el: masszázs, fér-
fi-, női fodrász, manikűr-pedikűr-műkörömépítő és 
kozmetikus. Részletfizetési lehetőség, akkreditált 
diploma. Mert magadnak dolgozni jobb! Tel.: 0755-
354240. (270758)

Szolgáltatás
Favágást vállalok hagyományos favágógéppel Gyer-
gyó szent miklóson és a környező falvakban. Ugyan-
itt szállítást vállalok. Tel.: 0745–674 454. (269414)

Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bármi-
lyen típusú ereszcsatorna készítését és javítását, 
illetve cserépcserét. Érdeklődni lehet az alábbi te-
lefonszámon: 0743–903 910. (270015)

Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! Termopán aj-
tók, ablakok javítása és karbantartása. Ugyanitt 
rendelhető nyitható szúnyogháló, illetve ezek átala-
kítását vállaljuk. Tel.: 0741-464807. (270409)

Minden, ami fa! Bútorok, fából készült elemek javí-
tását vállaljuk, házhoz megyünk, valamint rusztikus 
bútorokat, illetve ágyakat és emeletes ágyakat ké-
szítünk rendelésre. Tel.: 0755–807 422. (270669)

Vegyes
Eladó új, fémgyűrűkkel ellátott zöld erősített 
preláta (védőponyva), 4x6m. Víz- és UV-álló, mos-
ható. Alkalmas szénabálák, faanyag, utánfutű, ga-
bona, autók, mezőgazdasági gépek, lefödések le-
takarására. Ára 95 lej, házhoz szállítás megoldha-
tó. Tel.: 0748–825 988.  (270362)

Eladó nagyszemű, bőtermésű első és másodéves 
fekete ribizli tövek. Tel. 0746–219 588. (270546)

Mélytisztító, lehúzható, fekete maszk, Black mask. 
Eltávolítja a mitesszereket és a szennyeződése-
ket, míg a vitaminok és növényi kivonatok puhít-
ják a bőrt, és helyreállítják fiatalos ragyogását. 
100 ml tartalom többszöri használatra elegendő.
Tel.: 0748-825 988. (270363)

Eladók új eredeti Stihl márkájú láncfűrészláncok 
40 cm-es vezetőlemezekre (lámákra). 1 db., ami 
talál a Husqvarna 365, 372, 562, 570, 575 model-
lekhez, és 2 db. lánc, ami Stihl 260 és 270 model-
lekre. Bolti ár alatt! Tel.: 0748–825 988. (270364)

Eladók Bmw e46 320d (136 lóerős motor) alkatré-
szek. Porlasztók, magas nyomású pompák, mind a 
két típusú pompakódú, légtömegmérő, hátsó ru-
gók és sok más minden. Karosszéria-alkatrészek 
nincsenek. Tel.: 0748–825 988. (270365)

Eladó garantált minőségű 12 éves tiszta szilvapá-
linka. Cukor hozzáadva nem volt. Ezzel előállhat or-
vosok vagy akár vendégei előtt is. 50 lej/liter. Hív-
jon bizalommal, ha minőségi pálinkát szeretne.
Tel: 0748–825 988. (270366)

Eladók direkt a termelőtől Csíkszentsimonban ol-
tott, fagytűrő rózsatöv ek, gyümölcsfacsemeték, 
ribizlibokrok és málnatövek. Megrendelésre házhoz 
szállítjuk. Tel.: 0749-155 155, 0758-898 989. (270504)

Eladó száraz bükk tűzifa , rendelhető kazán-kan-
dalló méretre vágva, kapható bükk és tölgy-
fa bütlés (10-20-30 cm darabokban), valamint 
fenyőfacándra kötésben, kisebb-nagyobb mennyi-
ség megoldható. Tel.: 0744-937 920. (270583)

TAVASZI AKCIÓ NEMESVAKOLATRA! Minőségi, ma-
gyarországi nemesvakolat 25 kg-os veder 98 lej, 50 
árnyalatban ingyen színezve, ingyenes szállítással. 
Kapható a csíkszeredai COMCOLOR festékboltok-
ban. Tel.: 0752-190260. (270650)

A malomfalvi faiskolából eladók kiváló minőségű ős-
honos és modern gyümölcsfacsemeték (alma, kör-
te, szilva, cseresznye, meggy, kajszi- és őszibarack, 
birs, dió) nagy választékban, továbbá ribizlitövek, 
egres, szőlő- és rózsatövek. Nyikómalomfalva 
245/D. szám, Székelyudvarhelytől 9 km. Tel.: 0741–
322 192. (269761)

Zalánba (Sepsiszent-
györgytől 10 km), 
húsmarha farmra 

munkatársakat 
keresünk. 

Szállást tudunk biztosítani 
családosok számára is. 

Tel.: 0728-289200. (270697)

Data publicării 09. 04. 2018

ANUNŢ DE PRESĂ 
privind inceperea activitatilor din proiect 

Proiectul „Dezvoltarea activitatii de producţie la SC BEST META-
SIL PROFIL SRL, prin achizitia de echipamente performante” , 
cod MySMIS 111215, finanţat prin Programul Operaţional Regional 
2014–2020 este implementat de către SC BEST METASIL PROFIL 
SRL și are o valoare totală de 1,259,112.82 lei, din care 846,296.64 
lei  reprezintă finanţare nerambursabilă. Programul Operaţional Re-
gional 2014–2020 este implementat la nivel naţional de către Mi-
nisterul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice în calitate de 
Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, 
organism intermediar al programului ce monitorizează implementa-
rea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se 
derula în perioada 22.03.2018 – 30.09.2018. 
Obiectivul proiectului: sprijinirea dezvoltarii durabile, cresterea com-
petitivitatii si a productivitatii prin investitii in echipamente noi, per-
formante pe piata fabricarii de profile obtinute la rece si crearea a 5 
noi locuri de munca, în condiţii de egalitate de șanse și tratament egal.

Date de contact beneficiar: 
Torok Szilard

Functie: administrator
Municipiul Gheorgheni, Strada KOSSUTH LAJOS, Nr. 222, Judeţ Harghita, 

cod postal 535500, România tel 0740-285 256; E-mail : szil06660@gmail.com.

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare 

Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială 

a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

SC BEST 
METASIL 

PROFIL SRL

Közzétételi datum: 2018. 04. 09.

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
a projekttevékenység megkezdésével kapcsolatban

A BEST METASIL PROFIL KFT. megvalósítja a BEST METASIL PRO-
FIL KFT. termelési tevékenységének fejlesztése nagyteljesít-
ményű berendezésének beszerzése révén  című projektet, ame-
lyet a Regionális Operatív Program 2014–2020 finanszíroz, kódja 
MySMIS 111215, a beruházás teljes értéke 1 259 112,82 lej, amely-
ből 846 296,64 lej vissza nem térítendő támogatást jelent. A Re-
gionális Operatív Program 2014–2020 programot országos szin-
ten a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium irá-
nyító hatóságként hajtja végre, míg regionálisan a központi RDA 
támogatásával valósítják meg. A tervek szerint a beruházásra 
2018. március 22-e és 2018. szeptember 30-a között kerül sor.
A projekt célja: a fenntartható fejlődés támogatása, a versenyké-
pesség és a termelékenység növelése az új berendezésekbe törté-
nő beruházással a hideg profilú feldolgozóiparban, valamint öt új 
munkahely teremtése az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód 
szellemében.

A kedvezményezett elérhetőségei:
Török Szilárd

Státusz: adminisztrátor
Gyergyószentmiklós, KOSSUTH LAJOS utca 222., 

Hargita megye, irányítószám 535500, Románia
telefonszám: 0740-285 256

E-mail: szil06660@gmail.com

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
A jövődbe fektetünk! Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból társfinanszírozott 

projekt a 2014-2020-as regionális operatív programon keresztül
z anyag tartalma nem feltétlenül jelenti az Európai Unió vagy a román kormány 

hivatalos álláspontját.

BEST METASIL 
PROFIL KFT.




