
S.C. UZUC S.A., 
cu sediul în Ploieşti, Str. Depoului nr. 16, jud. Prahova, 

Angajează:

CV-urile se depun la Registratura societăţii, 
str. Marin Brutaru nr. 14, Ploieşti sau vor fi transmise pe adresa de  

E-mail: flori.puciki@uzuc.ro.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Serv. Resurse 

Umane - Administrativ, tel: 0747.239.393.

Condiții: - școala primară sau fără studii;
  - nu este necesară vechime în domeniu;
  - persoană activă, muncitoare, dornică să învețe;
  - limba engleză avansat;
  - salariu oferit: 3.000 lei brut.

MUNCITOR NECALIFICAT 
LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR

 BUSINESS • IMOBILIARE • AUTO

3688 joi, 18 mai 2023

E-mail: oana_bazavan@yahoo.com
Mobil:  0723182 481

spaniolă, engleză, franceză, 
germană, italiană

TRADUCERI AUTORIZATE

 Două ediţii săptămânale
LUNEA şi JOIA

Societate comercial de top cu acoperire națională angajează 

• ȘOFERI (cu atribuțiuni de agent DDD)
• PERSONAL CALIFICAT SAU NECALIFICAT 

în funcția de OPERATOR DERATIZARE, 
DEZINSECŢIE şi DEZINFECŢIE

BENEFICII OFERITE ANGAJAȚILOR: 
- salarii atractive; 
- cazare asigurată de societate în delegaţie; 
- diurnă pentru deplasare 50 lei/zi;
- prime de Paşte şi de Crăciun; 
- spor de vechime, spor de conducere (pentru șoferi).

CONDIȚII: 
- disponibilitate program prelungit; 
- disponibilitate la deplasări.

Relaţii tel: 0720.348.113, 0244.517.610 
(între orele 9.30-17.30).

FOOD TRUCK

 VÂND RULOTĂ COMERCIALĂ 
de 8 mp, cu multiple îmbunătățiri 

(mobilier), geam termopan, 
chiuvetă cu pompă submersibilă de 
apă, boiler, dulap de haine, acoperiș 

tablă, utilată complet pentru 
simigerie (cuptor covrigi, malaxor, 
masă pentru modelat tip frigider, 

friteuză dublă, vitrină caldă).

 0724.501.751 0724.501.751

 
10.000

SC Ceramica Bianca Ploiesti
producător de obiecte sanitare

ANGAJEAZĂ 

FEMEI ŞI BĂRBAŢI 
pentru calificare la locul de muncă, în meserii 

specifice industriei ceramice: 
TURNĂTOR, RETUŞOR, CUPTORAR 

obiecte ceramice

SE OFERĂ: Salarizare motivantă, posibilități de 
promovare rapidă în funcţie de implicare, calificare la 
locul de muncă, plata transportului, echipament de lucru 
gratuit, un deosebit sprijin medical, prime şi ajutoare 
materiale. 

Relaţii la telefon: 0244-599883, 0728-634340 şi 
E-mail: ceramica@bianca.ro

SC Ceramica Bianca Ploiesti
producător de obiecte sanitare din porţelan 

ANGAJEAZĂ pentru activitatea de producţie de la sediul 
din Ploieşti, Şoseaua Vestului nr. 28: 

Condiţie OBLIGATORIE: 
• transmitere CV la adresa de email ceramica@bianca.ro şi 
prezentarea la INTERVIUL care va avea loc la sediul din Ploieşti.

Relaţii la telefon: 0244-599.883, 0728-634.340 
şi e-mail: ceramica@bianca.ro. 

•DIRECTOR
•PERSONAL TEHNIC 
(INGINERI si TEHNICIENI) 

având atât cunoştinţe de organizare a producţiei şi a 
muncii, dar şi capacitatea desfăşurării unei activităţi 
în scopul creşterii rentabilităţii Societăţii.



informaţie, reclamă
p u b l i c i t a t e p u b l i c i t a t e

informaţie
reclamăAnunţuri GRATUITE PRAHOVA: 0244 513343, 0244 590066, luni-vineri orele 9-152
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SC DEKOMTE de Temple Engineering SRL
Ploieşti West Park - Ariceştii - Rahtivani  

angajeză  
GESTIONAR DEPOZIT 

MATERII PRIME ŞI MATERIALE
Responsabilităţi: 

• Gestionarea fizica a materialelor
• Asigura miscarea stocurilor (intrari / iesiri)
• Efectuarea receptiilor / transferurilor
• Intocmirea fiselor de magazie si a avizelor de expeditie, emitere bonuri consum
• Inventarierea si intretinerea stocurilor
• Coordonarea activitatii personalului din depozit (magazioneri – manipulanti)

Cerinţe: 
• Studii medii 
• Experienta in domeniu minim 2 ani
• Operare PC (MS OFFICE)
• Experienta operare program contabilitate gestiune prezinta avantaj.

CV-urile se pot transmite pe E-mail: office@dekomte.ro
sau se pot depune la punctul de pază de la sediul societăţii.

Pentru relaţii, tel.: 0752.197.004  intre orele  09.00 - 16.30.

SC DEKOMTE de Temple Engineering SRL
Ploieşti West Park - Ariceştii - Rahtivani

angajeză

• SABLATOR
Cerințe:   - experiență în domeniu minim 1 an.

• LĂCĂTUȘ - MONTATOR
Cerințe: - experiența în domeniu, diplomă de calificare;
   - cunoștințe de desen tehnic și materiale conform EN.

Se încheie contract de muncă pe perioadă nedeterminată.
Se asigură tichete de masă pentru toate zilele lucrate și transport 
gratuit din Ploiești și Urlați.

Program de lucru în două schimburi.

CV-urile se pot transmite pe E-mail: office@dekomte.ro
sau se pot depune la punctul de pază de la sediul societăţii.

Pentru relaţii, tel.: 0752.197.004  intre orele  09.00 - 16.30.

DEKOMTE de Temple Manufacturing Ploieşti
Domeniul principal de activitate:

fabricarea de articole tehnice și industriale din textile, 
cu punct de lucru în Ploieşti, regim de lucru în două schimburi 

ANGAJEAZĂ:
  • FEMEIE DE SERVICIU

• SECRETARĂ - studii superioare, limba engleză nivel mediu, 
cunoştinţe arhivare, pontaj, operare PC Office Dynamics, 

metodică, organizată, posibilitatea de a lucra la două schimburi

• AMBALATORI - studii minim şcoala profesională

• TRASATOR - cunoştinţe de desen tehnic

• TÂMPLARI - cu atestat

• CONFECŢIONERI
• GESTIONAR

Pentru relaţii, tel: 0741.257.742, 0244.514.351
între orele 8.30 - 16.30.

 sau E-mail: resurseumane@dekomte.com.ro

SC DEKOMTE de Temple Engineering SRL
Ploieşti West Park - Ariceştii - Rahtivani  

angajeză  MANIPULANT MARFĂ
Cerințe: 

- atestat de stivuitorist.

Prezintă avantaj: 
- cunoștințe legate de materialele utilizate în domeniul industrial (tablă, 
materiale de sudură etc.);
- experienţa ca primitor - distribuitor;
- cunoştinţe operare calculator (Word, Excel).

CV-urile se pot transmite pe E-mail: office@dekomte.ro
sau se pot depune la punctul de pază de la sediul societăţii.

Pentru relaţii, tel.: 0752.197.004  intre orele  09.00 - 16.30.

Se oferă:
- Salariu atractiv – 2.000-6.000 lei/lună (net), în funcție de numărul de 

persoane evaluate/lunar;
- Transport în locațiile de derulare a evaluărilor (mașină de serviciu);
- Program part-time, extrem de flexibil; 
- Șansa de a lucra într-o echipă tânără, dinamică și flexibilă, cu posibilități 

multiple de dezvoltare.
Cerințe:

- Studii superioare finalizate în domeniile în care se derulează evaluarea;
- Experiența de lucru efectivă în domeniile în care se derulează evaluarea 

(3 ani din ultimii 5);
- Certificat de absolvire “Evaluator competențe profesionale” - opțional.

Centrul de Evaluare Competențe Profesionale ASIM 
angajează 

Evaluatori competențe profesionale

CV-urile se trimit la adresa: andreipiciorus@yahoo.com 

Se oferă:
- Salariu atractiv – 4.000-7.000 lei/lună (net), în funcție de responsabilități și 

experiență;
- Mașină de serviciu; program full-time;
- Șansa de a lucra într-o echipă tânără, dinamică și flexibilă;
- Posibilități multiple de avansare în cadrul organizației.

Cerințe:
- Studii medii sau superioare finalizate;
- Experiență în lucrul cu oamenii; spirit de echipă;
- Permis de conducere categoria B;
- Experiența în implementarea de proiecte europene constituie un avantaj.  

ASSD/ASIM angajează 
Expert implementare proiecte POCU

CV-urile se trimit la adresa: andreipiciorus@yahoo.com 

SOCIETATE DE EXPERTIZĂ
CONTABILĂ MEMBRĂ CECCAR

dexacbusiness@gmail.com
0742 306 378   0742 842 809



Doamnă serioasă, caut de 
muncă menaj ușor, ajutor la 
cumpărături, program 8 ore sau 
part-time. Tel. 0729-338781
Doamnă, 39 de ani, caut menaj 
ușor pentru persoane în vârstă 
sau îngrijire, din Ploiești sau în 
județul Prahova. 0734.957146
Arhivar calificat in domeniu, 
caut de lucru. Tel. 0765-148923
Doamna serioasa, 70 de 
ani, doresc sa fac menaj la o 
doamna singura in varsta. Tel. 
0724-169835
Ajut in gospodarii la diverse 
treburi, gletuiesc, lavabil, 
mici reparatii, etc. Locuiesc in 
Ploiesti. tel.0727-187800
Domn, 47 ani, studii 
superioare, permis cat. B, caut 
loc de munca in orice domeniu, 
inclusiv firme publicitare, sau 
pe post de manager transport 
marfa, rog si ofer seriozitate 
maxima. Tel. 0734-523605
Urgent! Caut loc de munca, 
in orice domeniu, permis 
de conducere cat. B, studii 
superioare. Tel. 0734-523605
Ospătar cu experiență doresc 
să servesc la evenimente, 
la restaurante din Ploiești, 
Târgoviște, etc. Tel. 0738-
924842

!
Caut șofer pentru oboare, 
bâlciuri. Rog seriozitate. Tel. 
0726-794329
Targoviste! Caut tanara 
saraca, varsta 18-28 ani, fara 
obligatii (copii, sot, concubin) 
pentru menaj usor (cu sedere 
in spatiu). Tel: 0747.407659.
Caut femeie fara obligatii 
pentru menaj, casa si curte, 
eventual ofer cazare. Tel. 0724-
540275
Caut depanator pentru TV 
color cu tub cinescop. Tel. 
0720-897987
Caut șofer. Tel. 0757-429606
Caut meserias pentru lucrari 
de zugravit, gresie, faianta, 
parchet, etc, din Plopeni sau 
imprejurimi. Rog seriozitate. 
Tel. 0738-485078
Domn, 63 de ani, pensionar, 
cu locuinta, cu posibilitati 
materiale, singur, doresc 
doamna, pentru a-mi face 
menajul, chiar cu ramanere in 
spatiu. Tel. 0729-508996

Ç
Sofer cat. B caut de lucru. Tel. 
0765-148923
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p u b l i c i t a t e
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reclamă

p u b l i c i t a t e Anunţuri GRATUITE PRAHOVA: 0244 513343, 0244 590066, luni-vineri orele 9-15

GESTIONAR DEPOZIT
(pentru program de zi şi program de noapte)

CERINŢELE POSTULUI:
- vârsta: minimum 21 ani;
- studii: medii;
- capacitate de coordonare şi rezistenţă la efort;
- spirit de muncă în echipă.
 RELAŢII SUPLIMENTARE: 

CV-urile se primesc  la adresa o�ce@calliope-ploiesti.ro sau la
 Sediul Administrativ al S.C. Calliope S.R.L. din Municipiul Ploieşti, 

str. Elena Doamna nr. 64, de luni până vineri, între orele 8.00 - 16.00.

S.C. CALLIOPE S.R.L. PLOIEŞTI
ANGAJEAZĂ

LUCRATOR GESTIONAR 
pentru centrele de difuzare presă din 
municipiul Ploiești și județul Prahova

 RELAŢII SUPLIMENTARE: 
la Sediul S.C. Calliope S.R.L. din Municipiul Ploieşti, str. Elena Doamna nr. 64, 

telefon: 0244.59.59.99 int. 14 sau 0730.333.959, zilnic între orele 8.00 - 16.00.

S.C. CALLIOPE S.R.L. PLOIEŞTI
ANGAJEAZĂ

Vizitează cu VOUCHERE
DE VACANŢĂ!

ROMÂNIA

Bucură-te de 
vacanţe fericite, 

alături de cei dragi
VISEAZĂ! 

DĂRUIEŞTE IUBIRE!

ZÂMBEŞTE DIN PLIN!

Rezervă-ţi vacanţa la: 004 0740 021651,

Te aşteptăm cu drag
să te bucuri 

de o călătorie fericită, 
alături de noi!

S.C. CALLIOPE S.R.L. PLOIEŞTI

ANGAJEAZĂ

ŞOFER   
  DESCRIEREA POSTULUI:  trasportul presei de la edituri la Depozit şi
 distribuţia mărfurilor în Reţeaua Comercială a societăţii.  
 Program individualizat de muncă, care include şi ore de noapte.
  
  CONDIŢII:  - domiciliul stabil în municipiul Ploieşti;
                          - permis de conducere categoria B;
                          - experienţa în activitatea de distribuţie constituie un avantaj.

 RELAŢII SUPLIMENTARE: 
la Serviciul Resurse Umane al S.C. Calliope S.R.L. Ploieşti, str. Elena Doamna 
nr.64, tel.  0244.59.59.99 int. 14  sau 0730.333.959, zilnic între orele 8 - 16.

CV-urile se pot depune la sediul societății sau pe adresa de 
e-mail: hr@calliope-ploiesti.ro



#
Efectuăm demolări, tăiem 
iarba cu motocositoare, tăiem 
pomi cu drujba, etc. la prețuri 
foarte avantajoase. Tel. 0764-
339627

Montăm și vopsim tabla 
pe case, reparații jgheaburi, 
burlane, vopsim garduri, etc, la 
prețuri foarte avantajoase. Tel. 
0764-339627

Execut lucrari de reparatii 
canapele si fotolii la domiciliul 
clientului. Tel. 0737-572066

Execut lucrari de constructie, 
zugraveli, amenajari interior-
exterior + hidroizolatie. Tel. 
0734-783623

Bărbat priceput în diverse 
treburi gospodărești caut de 
lucru. Tel. 0724-285459

Persoana serioasa, cu 
experiență, efectuez lucrări: 
sudez instalații sanitare, 
construiesc, pun parchet, 
rigips, gresie, faianță, zidărie, 
tencuiesc, etc. Ofer și cer 
seriozitate. Tel. 0724-285459
Echipa de tamplari, executam 
reparatii mobilier si reparatii 
tapiterie, la domiciliul clientului. 
Tel.0737-784778
Doamna, execut retusuri, 
scurtez fuste, bluze, pantaloni, 
perdele, etc. la preturi 
avantajoase. Rog seriozitate. 
Tel. 0788-827116
Electrician pentru 
electrocasnice, prize si 
intrerupatoare, la client. Tel. 
0727-272696
Instalator profesionist, 
montez centrale pe 
gaz,canalizari, masini de spalat, 
desfund si montez conducte, la 
preturi convenabile. Tel. 0727-
272696
Emailez cazi la domiciliul 
clientului. Calitate garantata. 
Tel. 0744-315830

Tamplar repar si execut mobila 
si diverse. Tel. 0744-375107
Renovez apartamente 
complet. Particular. Tel. 0786-
063644
Tehnician maseur, cu 
experienta, tehnica Malibu, 
execut tratament reflexogen, 
anticelulitic, masaj de relaxare, 
masaj general. Tel. 0761-
610901
Instructor auto categoria B, 
pret 1500 lei. Tel. 0760-243063
Efectuez jgheaburi și burlane, 
învelitor cu tablă și vopsit 
acoperișuri, tinichigiu. Tel. 
0727-938188.
Tinichigiu, cu experienta, 
execut si montez jgheaburi, 
burlane, invelitori, reparatii si 
vopsit. Tel. 0736-350809
Persoană fizică execut orice 
tip de instalații la casă sau 
bloc, modificări, extinderi, 
renominalizări. Tel.0729-
625384.

Execut instalatii termice, 
sanitare si gaze, bransare 
coloane, centrale termice, 
reabilitari subsoluri. Tel. 0729-
625384
Aduc la domiciliu nisip, piatra, 
pamant vegetal, ridic moloz. 
Tel. 0737-905400
Vopsesc la domiciliu tabla pe 
casa, garduri metalice, etc. Tel. 
0737-905400

$
Instalator profesionist, 
montez centrale, calorifere, 
masini de spalat, aragaze, 
canalizari, la cele mai mici 
preturi. Tel. 0720-706359
Reabilitări apă și căldură 
pentru subsoluri bloc, înlocuiri 
coloane, rețele de distribuție, 
radiatoare. Tel. 0729-625384
Instalez boilere, instante, 
centrale pe gaz sau electrice, 
radiatoare, filtre, mașini de 
spălat. Tel. 0729-625384.

informaţie, reclamă
p u b l i c i t a t e p u b l i c i t a t e

informaţie
reclamăAnunţuri GRATUITE PRAHOVA: 0244 513343, 0244 590066, luni-vineri orele 9-154
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VREI SA URMEZI UN 
CURS DE CALIFICARE 

pentru: 

 Agent de curatenie 
 Brutar / Patiser 
 Bucatar 
 Cadru tehnic PSI 
 Camerista 
 Competente antreprenoriale 
 Competente digitale 
 Competente sociale si civice 
 Confectioner textile 
 Consilier in cariera 
 Dulgher, tamplar, parchetar 
 Evaluator competente 

profesionale 
 Evaluator in sistem FPC 
 Fierar betonist 
 Formator 
 Frigotehnist 
 Frizer, coafor, manichiurist, 

pedichiurist 
 Galvanizator 
 Infirmiera 
 Ingrijitoare batrani 
 Inspector in domeniul SSM 
 Inspector resurse umane 
 Instalator instalatii tehnico-

sanitare si de gaze 
 Lacatus constructii metalice si 

utilaj tehnologic 
 Lacatus mecanic de 

intretinere si reparatii 
universale 

Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița – A.S.S.D. 
Târgoviște, str. Prof. Cornel Popa, nr. 69A, jud. Dâmbovița, 130012 

Ploiesti, str. Malu Rosu, nr. 47, jud. Prahova, 100490 
0245.620.702 | 0244.523.068| 0733.681.443 

assd_tgv@yahoo.com | www.assd.ro 
  

 Finisor in constructii 
 Lucrator in comert 
 Lucrator social 
 Lucrator in tamplarie 
 Macelar 
 Manager proiect 
 Operator calculator 
 Operator masini unelte 

semiautomate si automate – 
Operator CNC 

 Sudor 
 Turnator 
 Zidar, pietrar, tencuitor 
 Zugrav, ipsosar, tapetar, 

vopsitor 
 Vulcanizator piese din 

cauciuc la prese 
 

INSCRIE-TE ACUM SI 
BENEFICIAZA DE: 

Cele mai bune preturi de 
pe piata 

Formator de renume 
Locatii de teorie si practica 

moderne, cu toate 
dotarile asigurate 

Certificate recunoscute 
national si european 

Program flexibil 
Acces in platforma de 
cursuri online oferit 

gratuit 
Plata in rate 

 

STII MESERIE SI AI NEVOIE SA 
OBTII IEFTIN SI RAPID UN 

CERTIFICAT DE CALIFICARE pentru: 

1. Agent de securitate 
2. Asfaltator 
3. Barman 
4. Brutar 
5. Bucatar 
6. Confectioner asamblor articole din textile 
7. Dulgher, tamplar, parchetar 
8. Electrician constructor 
9. Fierar-betonist 
10. Ingrijitoare batrani la domiciliu 
11. Ingrijitoare bolnavi la domiciliu 
12. Ingrijitoare copii 
13. Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze 
14. Lucrator finisor pentru constructii 
15. Lucrator in comert 
16. Lucrator in cresterea animalelor 
17. Lucrator in cultura plantelor 
18. Macelar 
19. Masinist la masini pentru terasamente 
20. Mecanic auto 
21. Operator introducere, validare, prelucrare date 
22. Ospatar/chelner/vanzator in unitati alimentatie 
23. Patiser 
24. Pavator 
25. Tractorist 
26. Zidar, rosar, tencuitor 

 

FARA A MAI FI NEVOIE SA 
PARTICIPI LA CURSURI? 

Contacteaza-ne! 
Asociația “Înapoi la Muncă” – A.S.I.M. 

Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 47, jud. Prahova, 100490 
Targoviste, str. Prof. Cornel Popa, nr. 69A, jud. Dambovita, 130012 

0244.523.068 | 0245.620.702 | 0733.681.443 
la_munca@yahoo.com | www.inapoilamunca.ro 

  



%
Familie de pensionari din 
Ploiești căutăm o doamnă 
serioasă și pedantă pentru 
menaj căreia îi oferim confortul 
necesar locuind permanent la 
noi sau program zilnic 9,00-
19,00. Tel. 0753-144584
Caut femeie în putere, ca 
asistent personal pentru femeie 
cu handicap fizic, Ploiești 
Complexul Mic. Tel. 0755-
888098
Fost cadru medical, barbat, 
ingrijesc persoana in varsta, 
ofer si cer seriozitate. Tel. 0724-
745008
Pensionară din Ploiești, 
ofer unei persoane serioase 
cameră mobilată, acces baie și 
bucătărie, 3 mese pe zi, plus 
bani, contra menaj ușor. Tel. 
0753.144584.
Doamnă cu experiență doresc 
să îngrijesc persoană imobilizată 
la pat, program permanent. Tel. 
0792-992504
Caut doamna ptr. menaj cu 
ramanere in spatiu. Tel. 0720-
281687/ 0244-544301
Doamna cu experienta si 
pregatire in domeniu, doresc 
sa ingrijesc persoane bolnave 
sau batrani, intern la domiciliul 
acestora. Tel. 0768-886466
Doamna serioasa, varsta 
70 ani, doresc sa ingrijesc o 
doamna sau un domn in varsta, 
fara mostenitori, in Ploiesti, 
cu ramanere in spatiu si acte 
notariale. Tel. 0724-169835
Barbat cu experienta ingrijesc 
persoane in varsta, ofer si cer 
seriozitate. Tel. 0724-745008
Doamnă cu ușoare probleme 
de sănătate doresc să cunosc 
o pensionară, serioasă, din 
Ploiești (Catedrală) ptr. a mă 
ajuta in anumite zile la treburile 
casnice sau poate locui cu mine.
Tel. 0735-838636
Doamnă cu experiență, 
doresc să am grijă de persoană 
imobilizată la pat, program 
permanent. Tel. 0720-323245

Doamnă serioasă doresc 
să văd de un copil sau să fac 
menaj, cumpărături, achitat 
facturi unei doamne in vârstă, 
neimobilizată, program de 8 
ore. Tel. 0726-077731
Doamnă, 61 ani, doresc să 
îngrijesc bătrână, regim 2 
săptămâni libere cu 2 lucrate. 
Menționez că am 10 ani 
experiență. Tel. 0725-378536
Doamna serioasa duc si aduc 
copil de la scoala. Tel. 0724-
071922
Doamnă, doresc să ingrijesc 
doamnă in vârstă, neimobilizată, 
extern, in Ploiești, program de 8 
ore. Tel. 0735-168305
Doresc să îngrijesc bătrâni, 
program intern la domiciliul 
acestora. Tel. 0790-500773
Doamna, 63 ani, experienta 
de 20 ani in ingrijire batrani, 
doresc sa am grija de doamna 
sau domn in varsta, intern. Rog 
seriozitate. Tel. 0790-500773
Doamna 70 de ani, doresc sa 
ingrijesc batrana neimobilizata 
la pat, zona vest cu program de 
8 ore. Tel. 0724-169835
Doamna, 48 ani, cu experienta, 
doresc sa ingrijesc batran, 
batrana la domiciliu. Tel. 0738-
485078
Doamna, 54 ani, doresc sa 
ingrijesc doamna pensionara, 
deplasabila, la domiciliul meu. 
tel. 0738-485078
Bona, 40 ani, nefumatoare, 
cunostinte lb. engleza, 
disponibilitate program 
prelungit (inclusiv weekend), 
supraveghez copil peste 2 ani 
si ajut la efectuarea temelor, in 
Ploiesti. Tel. 0741-041208
Vand 2 butelii, una pentru 
aragaz, cealalta de voiaj. Tel. 
0726-388858

Doamnă serioasă, doresc să 
ingrijesc doamne - domni in 
vârstă, program de 8-10 ore 
sau intern. Ploiești. Tel. 0730-
840571

&
EXPERT CONTABIL, cu 
experiență, economist, 
membru CECCAR, țin 
evidență contabilă 
completă în orice domeniu 
în regim de prestări servicii 
(factură), cu posibilitate 
de deplasare la sediul 
clientului. Tel: 0742-
842809, 0742-306378.

)
Vand 2 coturi si un burlan, noi. 
Tel. 0722-916358

Dâmbovița: Execut lucrări 
de construcții: zidărie, 
tencuială, gled, lavabil, gresie, 
faianță, parchet, rigips, 
șape, termoizolație. Tel: 
0766.478621.
Maistru constructor, execut 
lucrari de constructie, case 
la rosu, de la sapaturi pana 
la cheie, de calitate si in timp 
record, preturi modeste si 
negociabile. Tel. 0728-441223
Execut lucrari constructii: 
renovari, consolidari, demolari, 
case la rosu, inclusiv finisaje, la 
preturi negociabile. Tel. 0770-
258916
Vand praf de bronz alb, galben, 
verde. Tel. 0730-405247
Vand lavoar tabla inox 1mm-
2 compartimente. Tel. 0730-
405247
Cumpar urgent 3 tone pelleti. 
Tel. 0344-113526
VAND PTR. INTERIOR USA 
CELULARA CU GEAM (CU 
TOC), ECOEURO DOORS HDP, 
CULOARE ALBA, 205X86X4 
CM. USA ESTE NOUA IN TIPLA. 
PRET NEG. TEL. 0733-376700, 
dupa ora 17,00.
Execut scari interioare, usi si 
ferestre de lemn. Tel. 0721-
744311
Urgent! Cumpar centrala 
termica pe peleti, 20 kw, sistem 
Hornet. Tel. 0344-113526
Execut orice lucrare in 
Constructie, experienta 25 ani 
inginer constructor. Tel. 0721-
191879

,
Cumpar butoaie de fier cu 
fund. Tel. 0740-503454
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0742 306 378   0742 842 809

Limba română 
pentru  străini, 

abordare 
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E-mail: oana_bazavan@yahoo.com
Mobil:  0723182 481
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germană, italiană
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Vand bidoane de plastic 30, 
60,140, pret 12 lei, 30,50, pret 
70 lei. Tel.0721-249876
Cumpar rezervor din fibra de 
sticla, capacitate 5000 litri. Tel. 
0344-113526
Vand bidoane de 20 litri de 
Coca-Cola, culoare alba. Tel. 
0730-405247
Cumpar rezervor din fibra de 
sticla, capacitate 5000 litri. Tel. 
0344-113526
Vand butoi de salcam de 250 l, 
pret neg. Tel. 0735-101251
Vand butoaie, capacitate: 250 
l-200 Lei; 360 l-350 lei; 600 
l-500 Lei; 400 L-400 lei/neg. 
Tel. 0766-994351
Vand damingene de 50 litri. 
Tel. 0747-050727
Vand 2 canistre de cate 20 litri. 
Tel. 0722-916358
Vand damingeana de 50 litri. 
Tel. 0722-916358

-
VÂND APARAT POPCORN 
+ APARAT VATĂ DE ZAHĂR 
DOTAT CU CAZAN. TEL. 
0726-794329

Cumpar turbina hidro pe 
verticala, putere 10-15 kw, 
220 volti, curent alternativ. Tel. 
0344-113526
Vand menghina noua, 
nefolosita, pentru instalatii 
sanitare (teava). Pret foarte 
convenabil. Tel. 0723-642582
Vand 2 masini de 
tamplarie. Tel. 0740-503454 

Vand arzator gaze A 400 si 
2000. Tel. 0727-612656
Vand centrala termica, cu tiraj 
natural, IMERGAS, 24 W. Pret 
500 lei. Tel. 0721-249876
Vand strung pentru lemn, 
motoare electrice diverse de 
7 kw-10 kw + alte produse 
diverse din oteluri speciale 
si inox. Mai multe detalii la 
telefon, 0724-307567
Vand aparat electric de gatit, 
reseu cu inductie si incalzire 
locala la contact, nou, in cutie. 
Tel. 0724-307567

.
Inchiriez schela metalica. Tel. 
0734-783623
Cumpar bulamaci de lemn sau 
de beton. Tel. 0740-503454

Vând fier beton etrier și sârmă 
5 lei kg. Tel. 0733-384997
Vand 200 kg. otel fi 27. Tel. 
0727-612656
Vand teava rectangulara 
100x50x5mm. Tel. 0727-
612656
Vand tabla neagra de 5 mm. 
Tel. 0727-612656
Vand rectangulara 100 x 100 x 
5mm x 3,3m. Tel. 0727-612656
Vand hexagon alama fi rotund 
27 mm. Tel. 0727-612656
Donăm din recuperări țiglă și 
ferestre pentru azil de bătrâni, 
creșe și orfelinate sau nevoiasi, 
Ploiești, str. Diligenței nr. 21. 
Doritorii ne pot contacta la tel. 
0743-864166 între orele 11,00-
18,00

Vand si Montez piatra de placat 
terase, garduri, scari, trotuare, 
alei. Pret 40 lei mp. Tel. 0721-
191879
Vand fier beton colac si para 
de 8,10,12,14. Pret 5 lei/kg. 
Tel. 0721-191879
Vand tevi din pexal pentru 
canalizare, lungime 3 m, 
interior 16. Tel. 0727-187800
Vand 100 tone de zmoala. Pret 
neg. Tel. 0730-222380
Vând: fitinguri negre-3/8", 
1/2", 1", 50 bani/buc; olandeze 
și coturi olandeze-1/2", 3/4", 1 
leu/buc. Tel. 0787-686038.
Vând: covor persan sintetic-
4,80x2,40 m, fab. Belgia, nou, 
600 lei stare buna. Tel. 0787-
686038.
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/
Donez imbracaminte Second 
Hand in Ploiesti societatilor 
caritabile sau persoanelor 
fizice. Tel.0724-540275
Ofer casa de vacanta in 
Prahova Mizil, Jugureni, unor 
pensionari, nu percep alte 
costuri decat sa-si plateasca 
utilitatile. Tel. 0724-540275

0
Vand 2 buc. sistem Home 
Cinema 5 + 1 Genius si Philips 
functionale, pret negoc. Tel. 
0723-704135
Vand statie de putere 200w 
Universum Germania si boxe 
Unitra asamblate la Targu 
Mures, 200w, in stare perfecta 
de functionare, pret neg. Tel. 
0723-704135
Vand statie Pioneer-60w, stare 
buna + doua boxe-150w,8 
ohmi bas reflex universum si un 
bluray cu navigare internet. Tel. 
0720-897987

1
Vând DVD Sony, in stare 
perfecta de functionare. Pret 
convenabil. Tel. 0723-704135
Vând 70 casete audio muzică 
veche anii 1980, preț 5 lei buc. 
Tel. 0724-374959

3
Vand telefon Samsung J 
4 android, cu husa si folie, 
functioneaza si arata impecabil. 
Pret 900 lei/neg. 0723-704135

4
Vând DVD recorder player + 
30 casete filme noi, preț 250 
lei. Tel: 0722.195594.
Vând videocameră digitală, 
Sony, preț 200 lei. Tel: 
0722.195594.

5
Vand TV LG, diag. 51 cm, cu 
telecomanda. Tel. 0720-897987

Vand 3 tv. color-150 lei/ buc. 
si tv. sport color- 150 lei. Tel. 
0721-249876
Vand TV Sony, Samsung, 
Philips, diag. 53 cm, extraplat, 
tub Trinitron; TV color 
Telefunken, diag. 51 cm; TV 
Philips, diag. 51 cm. Tel. 0720-
897987
Vând televizor LG original, 81 
cm, funcția full HD CI Plus. Preț 
500 lei. Tel. 0721-949538
Vând T.V. Samsung Original, 4 
K, 108 cm. Preț 1000 lei, neg. 
Tel. 0721-949538

6
Vând 2 calculatoare si un 
monitor, preț 250 lei toate. Tel: 
0722.195594.
TÂRGOVIȘTE! Vând unitate 
centrala LG, cu procesor AMD 
ATHLON (Tm), LE - 1600, 
2.20GHz, RAM:2GB, Memorie 
U.C=500GB, Sistem Type:32 
- bit, Placa video: NVIDIA, Ge 
Force 7050PV și Monitor Neovo, 
Rezoluție: 1440×900×60hertz, 
la prețul de 250 lei. Telefon 
0761.630630.

8
Vand caldare de arama. de 15 
l. Pret 250 lei. Tel. 0787-686038
Vand 2 masini electrice de 
curatat mături. Tel. 0720-
516316, 0732-198896
Vand friteuza electrica, noua, 
in garantie, pret convenabil. Tel. 
0720-281687, 0244-544301
Vand butelii de aragaz 
normale, pret 200 lei/buc. Tel. 
0721-249876
Vand set de oale de 12 buc, 
sub presiune, marca Zepter, 
in cutie, stare impecabila. Pret 
1200 lei. Tel. 0724-307567
Vand soba. Tel. 0725-410008 
Vând aragaz Arctic nou, 4 
ochiuri, stare foarte bună. Tel. 
0730-702737
Vand robot de bucatarie cu 
mai multe piese. Pret 300 ron, 
neg. Tel. 0727-187800
Vand butelie de voiaj. Tel. 
0726-388858
Vand 2 cazane: unul de 25 litri 
si unul de 15 litri, amandoua 
smaltuite si cu capace. Pret 50 
lei/buc. Tel. 0722-916358
Vand masina de spalat, pret 
500 lei. Tel. 0745-679168

Vand plita cu rama, cu 3 
ochiuri + cuptor soba. Tel. 
0722-916358

9
Vand congelator marca 
Indesit, 7 sertare, stare buna 
de functionare, la jumatate de 
pret, 600 lei neg. Tel. 0723-
642582
Vând ladă frigorifică Arctic, 
preț 500 lei. Tel. 0733-384997
Vand lada frigorifica, 1,55 
lungime, 85 inaltime, 75 cm 
latime, aproape noua, folosita 
doar 1 an. Pret 1000 lei, neg. 
tel. 0790-576911
Vand frigider 4 sertare, pret 
400 lei + vitrina frigorifica, pret 
800 lei. Tel. 0745-679168

:
Vand masina de cusut cu masa 
de lucru, marca Ileana. Tel. 
0765-148923

;
Cumpar plutitor electric de 
apa de la 220 volti la 12 volti. 
Tel. 0344-113526

<
Vand masa + canapea rustice, 
din lemn masiv, pret 700 lei. 
Tel. 0744-375107
Vand saltea de pat aproape 
noua, 1,90/ 80 pret 150 lei. Tel. 
0721-249876
Vând carpete lână lucrate 
manual; macrameuri, mileuri, 
fețe de masă lucrate manual. 
Tel. 0722-868923
Vând masă nouă pentru 6 
persoane. Tel. 0771-368176
Vand masuta TV Medalion, 
stare buna. Tel. 0724-071922
Vând fotoliu Jisk, perfectă 
stare. Tel. 0787-686038
Vand fotoliu extensibil, pret 
400 lei. Tel. 0745-679168
Vand canapea extensibila 4 
locuri, pret 400 lei. Tel. 0745-
679168
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Vand covor, dimensiuni: 3/2m, 
culoare grena, stare foarte 
buna si covor dimensiuni: 
1/3m, culoare bej, nou. Tel. 
0724-071922

=
Vând coșuleț pentru bebeluși 
cu vârsta între 0-6 luni. Tel. 
0769-914343

>
Vând îmbrăcăminte, mărimea 
44-46, pentru băieți, stare 
foarte bună: costume, 
pantaloni, pantofi, cămăși, 
accesorii moderne, toate de 
firmă. Tel: 0722.195594.
Vand bocanci masura 43, din 
piele, noi, pret 200 lei. Tel. 
0769-914343
Vand palton din stofa, culoare 
gri inchis, masura 54, talia 1, 
stare foarte buna, pret 150 lei/
neg. Tel. 0727-187800

@
Vand pompa de stropit din 
cupru, pentru colectionari. Tel. 
0730-405247
Vand sifonier cu 2 usi, din 
lemn masiv de nuc, an 1920. 
Tel. 0730-405247
Vand goblenuri, foarte 
frumoase, diferite dimensiuni. 
Tel. 0788-827116
Vând lămpi plafon din bronz 
ART NOVEAU, sec. 19, cu 2 și 3 
brațe; set lingurițe din argint și 
alpaka, cozi cu model filigramat, 
sec. 19; trandafiri roșii porțelan. 
Tel. 0722-868923
Vând timbre poștale românești 
și stăine, plicuri omagiale, 
vederi noi și circulate, românești 
și stăine. Tel. 0722-868923.
Vand serviciu 6 pahare + sticla 
din cristal de Boemia, model 
deosebit, pret 350 lei sau 
schimb cu produse Aloe Vera 
(diverse). Tel. 0728-269279

B
Vând boxe audio, preț 20 lei 
buc. Tel. 0733-384997

Vând orga cu trepied. Pret 600 
lei. Tel: 0739173036
Cumpăr radio portabil de 
buzunar cu scală să intercepteze 
mai multe posturi românești, 
locale. Terl. 0727-163687, 
0733-543278
Vand 2 difuzoare noi, Bass 
Reflex, diag. 255 mm, 10 inci, 
licenta Unitra. Tel. 0720-897987
Vand pianina Bluttner in 
perfecta stare. Tel. 0244-
573750, intre orele 11,30-14,30

C
LABORATOR DE ANALIZE 
MEDICALE DIN PLOIEȘTI, 
VINDE LA ÎNCETAREA 
ACTIVITĂȚII, APARATURĂ 
ȘI ACCESORII DE 
LABORATOR. TELEFON 
0721.020929
Vand 2 centuri abdominale, 
marimea M, nefolosite, pentru 
persoane care folosesc stoma. 
Tel. 0728-306745
Ceragem Compact CGMP390. 
Pret 3000 lei. Tel. 0244-521607, 
0745-809238
Vând purificator apă Doff, nou 
in garanție. Preț 600 lei. Tel. 
0244-521607, 0745-809238

D
Vând rucsac militar pentru 
drumeții pe munte, volum 
90 litri, impermeabil, 
compartimentat, ușor + rucsac 
mic tip Afganistan. Tel. 0769-
914343
Vând 2 saci de dormit noi și 
pavilion. Tel. 0723-086386
Vand salupa Forward 535, 
motor Honda de 50 cp nou, 
statie radio cu 2 sonare + 
perdoc. Tel. 0762-197201.

Vand scurta Rislop noua, 
pentru pescuit. Tel. 0769-
914343
Vand ghete cu crampoane, din 
piele, masura 28, pentru sport. 
Tel. 0726-388858

E
Vând aloe vera, vârsta 5 
ani, pentru pomadă, pentru 
vindecarea ficatului după 
citostatice. Tel. 0726-555302

F
Vand vin alb si rosu, calitate 
foarte buna, cantitati mari 
si mici pentru persoane 
fizice, carciumi, crame, la 
pretul de 3,5 litrul, pe tot 
parcursul anului, tuica de 
pruna si tescovina, 0730-
722520
Vand nuci. Tel. 0740-503454
Vand tuica din vin Merlot. Tel. 
0740-503454
Vând vin și țuică pentru diferite 
ocazii. Tel. 0720-744719
Vand tuica, pret 12 lei/kg. Tel. 
0747-050727

G
Vând vacă de lapte și vițică de 
o lună. Tel. 0720-654592
Vand piele pentru hamuri. Tel. 
0740-503454
Vand boboci de gasca, curci, 
pui de curca si 4 iedute de rasa. 
Tel. 0740-503454
Vând purcea cu 5 purcei. Tel. 
0768-255395
Vând vacă gestantă in 7 luni. 
Tel. 0768-255395
Vând 4 cocoși mari, 3-4 kg, 
vârsta aproape 1 an, preț 50 
lei/buc. și 10 găini outoare preț 
30 lei buc. Tel. 0735-101251

H
Viticultor, vand struguri 
foarte buni soiul Muscat 
Ottonel si Merlot, pret 
convenabil. Tel. 0745-
684551
Viticultor, vand must si vin 
+ struguri soiul Muscat 
Ottonel si Merlot, toate 
calitate superioara. Pentru 
cantitati mari asigur 
transportul. Tel. 0745-
684551
Vand 100 buc. răsaduri 
zmeură soiul Polka, de cea 
mai bună calitate, cu rod 
de primăvara pană toamna 
tarziu. Tel. 0745-684551
Vand masina electrica de 
curatat porumb. Tel. 0720-
516316, 0732-198896
Vand struguri altoiti. Tel. 0740-
503454
Vand caruta ornament cu roti 
din lemn. Tel. 0730-405247
Vand masina electrica de 
curatat boabe de porumb. Tel. 
0727-612656
Vand cutii de stupi cu rame, 
pret 15 lei, caturi de stupi, pret 
15 lei, nuclee, pret 15 lei, ceara 
de albine, pret 35 lei/kg. Tel. 
0721-249876
Vând 100 baloți lucernă, bine 
întreținuți, preț neg. Tel. 0726-
477586
Vând instalație ierbicidat 450 l. 
Tel. 0724-673913
Vând semănătoare porumb 
4 rânduri, grapă cu discuri 
2 baterii tractat, cositoare 
rotativă poloneză 1,65. Tel. 
0724-673913

I
Schimb vin si tuica cu branza 
sau cu ulei ars. tel. 0740-
503454
Schimb vin nobil Budureasca 
rosu cu porc, placi beton 50/50 
cm. Tel. 0740-503454
Schimb tuica si vin cu lemne 
de foc. tel. 0740-503454
Schimb vin si tuica cu lemne 
de foc. Tel. 0766-648310
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Vand masina de tamplarie 
universala, abric, circular, motor 
monofazic de 2,20 sau SCHIMB 
cu tuica sau porc in valoare de 
1500 lei. Tel. 0735-101251

K
Doamnă văduvă, 71 ani, 
singură, fără obligații, doresc 
cunoștință cu domn văduv, 70-
73 ani, fără obligații pentru o 
relație de prietenie eventual 
căsătorie. Tel. 0722-663756
Doamnă din Ploiești doresc 
cunoștință cu domn salariat 
maxim 60 ani, din Ploiești 
pentru căsătorie. Tel. 0735-
629010
Doamna, 48 de ani, doresc o 
relatie serioasa, ptr. prietenie, 
casatorie. Tel. 0722-867098
62 ani, 1,68, crestina 
adventista, divortata, doresc sa 
cunosc un crestin adventist, de 
varsta aprop, cu carnet auto, 
1,80 inal, ptr. casatorie. Rog 
seriozitate. Tel. 0729-377065
Doamna, 40 de ani, fara 
obligatii, prezentabila, doresc 
cunostinta cu domn, cetatean 
turc. Tel. 0735-936358

L
Domn serios, pensionar, 75 ani, 
fără vicii, din Ploiești, doresc 
cunoștință cu doamnă de vârstă 
apropiată. Rog seriozitate. Tel. 
0799-399117
64 ani, pensionar, doresc 
relatie serioasa cu doamna. Tel. 
0739-890436
Domn 54 de ani, divortat, 
dragut, prezentabil, cu locuinta, 
fara vicii, doresc sa cunosc 
o doamna de 30-47 de ani, 
pentru prietenie-casatorie. Tel. 
0720-897987
Domn cumsecade din Ploiești, 
varsta 57 ani, pensionar, doresc 
să cunosc o doamnă singură 
pentru prietenie - casatorie. 
Tel. 0726-600885
Tanar cu caracter educat, 
doresc relatie de prietenie cu 
doamna sau domnisoara. Ofer 
si doresc seriozitate. Tel. 0731-
787551

Tanar serios, caut o tanara 
saraca material cu varsta 18-
28 ani, fara obligatii (copii, sot, 
concubin) pentru relatie de 
prietenie (sa locuiasca la mine). 
Tel: 0747.407659.
Tanar, 30 ani, cu un usor 
handicap de vorbire, cu casa, 
venit lunar, doresc sa cunosc 
domnisoara, doamna, serioasa, 
de varsta apropiata, pentru 
prietenie, casatorie. Rog 
seriozitate. Tel. 0729-355331
Domn serios, pensionar, 
cu auto si apartament, caut 
doamna serioasa, sufletista, 
fara vicii, varsta intre 60-65 
ani, ptr. casatorie, sa locuiasca 
cu mine. Rog seriozitate. Tel. 
0723-642582
Persoana nevazator, cu casa 
in Ploiesti, cu posib. mater., in 
varsta de 50 ani/1,65, caut ptr. 
relatie indelung. sau casatorie, 
o doamna fara obligatii, poate 
sa fie si din provincie. 0727-
704997
Domn 79 ani, caut doamna 
ptr. prietenie sau casatorie, sa 
locuiasca la mine, am o situatie 
materiala buna. Rog seriozitate. 
Nu raspund la nr. necunoscute. 
Tel. 0720-281687, 0244-544301
Tanar domn, din Ploiesti, fara 
obligatii, doresc sa cunosc 
tanara doamna, din Ploiesti, 
fara obligatii, pentru o relatie 
serioasa de casatorie. Exclus 
aventuri.Tel. 0723-989743
Domn, 52 ani, cu handicap 
locomotor, f. obligatii, f. 
vicii,caut d-na de varsta 
apropiata f. obligatii, f. copii, 
fidela, gospodina, ptr. ingrijire, 
casatorie. Rog seriozitate si 
curatenie, 0734-370791
Pensionar militar 69 ani, 
1,73, 85 kg, văduv, din Ploiești, 
posed locuință și auto, doresc 
cunoștință cu doamnă de vârstă 
apropiată. Tel. 0728-943028
Domn 50 ani, divorțat, doresc 
cunoștință cu doamnă de vârstă 
apropiată pentru prietenie-
căsătorioe. Tel. 0733-615874
Băiat bun, serios, fără vicii și 
obligații doresc să cunosc o fată 
la fel ca mine, serioasă și fără 
obligatii cu vârsta cuprinsă intre 
35-50 ani, pentru căsătorie. Rog 
seriozitate. Tel. 0734-930531

Targoviste! Domn serios, caut 
tanara saraca cu varsta 18-28 
ani, fara obligatii (copii) pentru 
prietenie (sa locuiasca la mine). 
Tel: 0747.407659.

Domn 47/1,70, divortat, stabil, 
fara obligatii, doresc cunostinta 
cu o doamna sincera, sufletista, 
serioasa, pentru casatorie. Tel. 
0736-098449

Necasatorit, saten, 
54/1,70/88, cu servici, casa in 
Ploiesti si la tara, auto, caut 
doamna, poate avea copil, 
pentru casatorie. Tel. 0737-
219964

Ma numesc Cristian, din Ploiesti, 
48/1,82/78, ochi caprui, zodie 
gemeni. Doresc relatie serioasa 
de prietenie sau casatorie. Tel. 
0727-187800, 0728-679082

Domn, 50 ani, ranit sufleteste, 
doresc sa cunosc doamna, 
40-50 ani, pentru prietenie-
casatorie. 0734-523605

Prezentabil, 52/1,82/110, 
șaten, ochi albaștri, fizic sportiv, 
fără vicii și obligații, cu locuință 
în Ploiești, doresc cunoștiință 
cu doamnă 50 - 60 ani, ptr. 
prietenie-căsătorie. Tel. 0733-
361509
Singur, 64/1,80, blond, ochi 
verzi, fizic placut, sportiv, cu 
apartament, doresc sa cunosc 
o doamna 45-50 ani, pentru 
o prietenie indelungata. Tel. 
0729-299966
Tanar, doresc o relatie de 
prietenie. Tel. 0732-607487
Bărbat, 64 ani, pensionar, 
sănătos, doresc cunoștință 
cu doamnă văduvă, creștin 
ortodoxă, intelectuală, 
sănătoasă, nefumătoare, 
antialcoolică, vârstă apropiată. 
Tel. 0720-848848
Domn, 62 ani, singur, 
pensionar, cu situatie materiala 
buna, caut doamna pana in 
60 ani, serioasa, nefumatoare, 
pentru casatorie. Locuiesc 
in Gura Vitioarei. Tel. 0748-
790392
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bu t o i ul
v e s e l

pensiune  
restaurant

Produse autohtone, 
tradiționale, 

cu specific din zona 
munților Ciucaș!

* *

Tráim ca sá zâmbim!

www.butoiulvesel.ro
hello@butoiulvesel.ro

0724.831.225

Comenzi online



M
Pierdut carnet de student 
pe numele TURCEA IONUȚ 
STELUȘ Facultatea UPG 
specializare Litere și Științe. 
Il declar nul. 
Pierdut rezoluție nr.4743 
din 01.04.2011 și 
certificatul constatator 
cuprinse în cererea de 
înregistrare nr. 19278 din 
30.03.2011. Firma PFA 
SOARE A. DANIELA. Le 
declar nule.

N
Vând cazan de țuică de 50 litri, 
din cupru, cu răcitor de 150 l, 
preț 1200 lei neg. Tel. 0727-
548905
Vând clocitoare. Preț neg. Tel. 
0765-148923
Vand aparat de tuns si epilat 
nou, marca Brown. Tel. 0726-
388858
Vand creme, sampoane, 
cumpar cataloage noi si vechi 
Life Care cu 1 leu/buc. Caut 
colaboratori. Tel. 0728-269279
Vând aparat ptr. epilare 
definitivă, nou, preț 400 lei. Tel. 
0766-994351.

O
Mihai Bravu fata in fata cu 
Swisspor, vand teren 3400 mp, 
deschidere 72,5 m; in totalitate 
sau parcelat. Pret 100000 EU/ 
neg.Tel. 0730-222380, 0744-
602415

La ieșirea din Vălenii de Munte, 
teren extravilan 5700 mp, preț. 
4 EU/mp. Tel. 0736-026478.
Vând 1200 mp. teren intravilan 
in sat Găgeni, com. Păulești 
jud. Prahova, deschidere 20 m, 
7 km. de Ploiești, zona zero, 
toate utilitățile disponibile. Tel. 
0729-953864
Vând 2 loturi de teren: 2500 
mp. și 4787 mp. extravilan, 
Mălăiești, com. Râfov, aproape 
de autostrada A3. Preț neg. Tel. 
0721-262179
Hăbud, vand 3700 mp teren 
intravilan, imprejmuit, toate 
utilitatile, deschidere 20 m, 
cu cladire de 20 m lung. si 9 
m. latime, amenajata pentru 
depozit. Tel. 0726-477586
Bărcănești, vând 600 mp 
teren intravilan construcții 
casă, situat aproape de 
Primărie, stații autobuz, școală, 
posibilități utilități, gaze, apă, 
lumină, preț neg. Tel. 0771-
435754
Vand teren extravilan in Valea 
Calugareasca, 4500 MP cultivati 
cu vita de vie. Pret neg. 
Tel.0725-410008

Bucov vand teren intrav. sup. 
1474 mp, utilitati la sosea. Pret 
22 EU/mp. Tel. 0744-375107
Vand 800 mp de teren 
intravilan in satul Pleasa, pret 
20 eu/mp. Tel. 0744-375107
Chitorani-zona vile, 2500 mp, 
teren intravilan (parcelabil), 
deschidere 23 m la DN 1B, 
canalizare la poarta, utilitati in 
apropiere, acte la zi, pret neg. 
Tel. 0737-280879
Bucov vand teren 5000 mp, 6 
EU/mp. Tel. 0744-375107
Vand in Strejnic teren 6800 
mp, str. Apusului, desch. 19 m, 
utilitati: apa, gaze, curent. Tel. 
0721-080038
Teren intravil, 500 mp, imprej, 
loc. Strejnic, aproape de 
Primarie, rețea apă in interior, 
curent la stradă, pomi fructiferi, 
viță-de-vie, cabană din lemn 
locuibilă, 37000 EU neg. Tel. 
0721-356569
Microfermă, amplasament 
total 10000 mp (2500 mp 
imprejmuit), apă, curent 3,80, 
pretabil creștere animale -vaci, 
porci, păsări sau pensiune 
canină. Tel. 0720-848848

P
Vand teren intravilan și 
extravilan in Ceptura. Tel. 
0727-612656
Vând teren și casă sat Ghighiu, 
7647 mp din care 991 mp 
intravilan, casă 110 mp, 
structură din lemn, neterminată 
la interior, preț 45000 eu neg. 
Tel. 0745-371540
Com. Bucov, sat Valea Orlei, 
teren agricol + casa-1 ha, 
vita-de-vie nobila, pozitie 
exceptionala. Tel. 0740-945760
Breaza vând 911 mp. teren 
central Bulevardul Republicii, 
zona Liceului Militar, intabulat, 
utilități în apropiere, preț 55 Eu 
mp. neg. Tel. 0799-336385
Paralela 45, 11.600 mp, 
desch. 20 m, curent electric, 
gaze, 5 EU. / mp. Tel. 0729-
678103
Vand teren 2500 mp, intravilan, 
Aricestii Rahtivani, parcelat 
a cate 500 m, drum de acces 
pentru toate utilitatile. Pret 13 
EU/mp. Tel. 0754-273444
Zalhanaua, com. Manesti 
Prahova, 5000 mp intravilan, 
desch. 14 m, 3 EU. mp. Tel. 
0788-367544
Vând 2500 mp teren extravilan, 
sub formă de deal, fâneață, 
pomi, jud. Prahova, Cosminele. 
Preț neg. Tel. 0730-490959, 
0720-383819, zilnic după ora 
16,00.
Vând 957 mp teren intravilan, 
20 m deschidere și 21788 mp. 
extravilan in Cioranii de Sus jud 
Prahova. Tel. 0729-811565

SOCIETATEA UZINA AUTOMECANICA MORENI 
SA, cu sediul în Moreni, str. Teiș, nr. 16, județul Dâmbovița, 
NRC J15/22/2001, cod fiscal RO 938970, tel: 0245-666830, 
fax 0245-665300, e-mail: automecanica@uamoreni.ro, 
scoate la vânzare prin licitație cu strigare competitivă, bunuri 
(mijloace de transport auto).

Denumirea bunurilor: mijloace de transport auto.
Descrierea bunurilor: conform listei puse la dispoziţie, 

odată cu Caietul de Sarcini.
Locul şi data licitaţiei: 22.05.2023, ora 10.00, la sediul 

societăţii din Moreni, str. Teiş, nr. 16, jud. Dâmboviţa.
Preţul de începere al licitaţiei: conform anexei Caietului 

de Sarcini.
Taxa de participare: 50 lei, inclusiv TVA, 

nerambursabilă.
Garanţia de participare: 10% din preţul de pornire la 

licitaţie pentru bunul la care licitantul subscrie.
Preţul Caietului de Sarcini: 50 lei, fără TVA.
Informaţii suplimentare: 
- bunurile pot fi vizualizate de luni până vineri la sediul 

societăţii, între orele 8-14;
- Caietul de Sarcini se poate cumpăra de la sediul 

societăţii, între orele 8-14, începând cu data de 15.05.2023;
- detalii se pot obţine la telefon 0245-666830, int. 2038;
- pentru poziţiile neadjudecate, licitaţia se reia în zilele 

de 29.05.2023 şi 06.06.2023, ora 10.
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SC MIO LIGHT ENERGY SRL, cu sediul în Oraș 
Băicoi, str. Caraiman, nr. 20, Camera 2, anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul CENTRALĂ 
FOTOVOLTAICĂ 0,990  MW –MIO LIGHT ENERGY   
amplasat în Băicoi, str. Vâlcei, nr. 39, județul Prahova.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul autorității competente pentru protecția mediului 
APM PRAHOVA, Ploiești, str. Gh. Gr. CANTACUZINO, 
nr. 306 și la sediul Primăriei Băicoi, str. Unirii, nr. 21, în 
zilele de luni - vineri, între orele 9-13.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul 
autorității competente pentru protecția mediului: Agenția 
pentru Protecția Mediului Prahova.
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Lucrări CADASTRU - INTABULARE - ENERGETIC
Cumpărăm apartamente, case, terenuri cu plata pe loc. 

  

►►► GARSONIERE ◄◄◄
♦ NORD - 1A, sd, p/4, renov., mob., locuit/firma - 

35500 €
♦ NORD - 1A, sd, 4/4, renovata modern - 33000 €
♦ M.BRAVU - piata cf1, 4/4, T, G, F, libera - 27900 €
♦ VEST - z.Kaufland - cf2, 3/4, renovata - 19900 €
♦ VEST - z.Pod Inalt - cf1, 3/3, bl.1980 - 28500 €

►APARTAMENTE 2 CAMERE ◄
♦ C.DAVILA - cf1, 2/4, renovat, termop, G, T - 65000 €
♦ E.VACARESCU - cf1, dec, ¾ - 55000 €
♦ NORD - cubulet, p/4, cf2, renovat recent, liber - 

41900 €
♦ NORD - cubulet, cf1, dec, 3/4, T, izolat - 46000 €
♦ NORD - Gostat, sd, 2/4, bl beton - 44000 €
♦ ULTRACENTRAL - cf1, sd, 3/4, renovat - 43000 €
♦ M.ROSU - cf2, 4/4, termop, fara imb - 32900 €
♦ NORD - cf2, parter/4, renovat recent, liber - 43500 €
♦ NORD - z.Cina - 1A, 53mp, 4/4, bl’1982, liber - 

53000 €
♦ NORD - Cameliei, c1, dec, 4/4, T, G, F - 47500 €
♦ NORD - Cina, dec, 4/4, T, bl.1982 - 50000 €
♦ NORD - cub, cf2, parter, decomandat, recent 

renovat - 43900 €
♦ ULTRACENTRAL - cf1, sd, et.2/7, renovat - 48000 €
♦ MIHAI BRAVU - cf1A, dec, 3/4, CT, G, F, T - 57000 €
♦ Ultracentral - GH.Doja, cf1A, sd, 2/8, CT - 72000 €
♦ NORD - cf1, sd, 1/4, f.imb - 42000 €
♦ CENTRALz.Praga - 1A, dec, 4/4, CT, T, G, F, 

mob+utilat - 55000 €
♦ NORD - cf1, sd, 3/4, T, G, F, mob+utilat - 49900 €
♦ NORD - cf1, sd, 2/4, T, G, F, izolat - 45000 €
♦ VEST - cf2, 2/4, renov., mob+util, intab - 44000 €
♦ 9MAI - cf1, sd, 2/4, renov., mob+util - 52000 €
♦ SUD - cf1A, dec, 10/11 renovat - 55000 €
♦ VEST - Dinu - cf2, 4/4, renovat, intab - 34900 €
♦ M.ROSU - 2A, sd, 43mp, p/4, T inclusiv balcon - 

48500 €
♦ NORD - Cameliei - cf3, 2/4, G, F, T, Iz - 32000 €
♦ Blv Bucuresti - cf1 dec 5/8, T, Iz, liber - 50900 €
♦ M.ROSU - cf2, 43mp, 3/4, T inclusiv balc, intab - 

38900 €
♦ SUD - cf1, dec, 2/4, centrala termica, intab - 45500 €
♦ REPUBLICII - cf1, sd, 3/10, T, G, F - 61000 €
♦ REPUBLICII - Brezeanu, cf1, sd, 4/4, G, F, T - 

41900 €
♦ M.ROSU - cf2, 4/4, T, intab - 36500 €
♦ MIHAI BRAVU cf2, 40 mp, 3/4, bl.1978, Sg - 

42000 €
♦ VEST - Lamaita - cf1, 2/10, renovat - 58000 €
♦ NORD - cub - cf1, dec, 1/4, fara imbunatatiri - 

50000 €
♦ ULTRACENTRAL - cf1, sd, 6/7, renovat - 50900 €
♦ VEST - Dinu - cf3, 32mp, 3/4, Um, sep.gaze, Iz - 

33900 €
♦ M.ROSU - cf2, 3/4, sep gaze, AC, liber, intab - 

37900 €
♦ VEST - Kaufland - cf1, sd 3/10, fara imb, Um, T - 

50500 €

♦ PALTINIS - cf1, sd, p/4, termop., intabulat - 50500 €
♦ REPUBLICII - M.Viteazul - 2cam, 1A, sd, p/4, T - 

55000 €
♦ NORD - cf1, sd, 2/4, renovat G, F, T, Um, AC - 

44900 €
♦ NORD - Gostat - cf1, sd, 2/4, Um, T, intab - 43900€
♦ M.ROSU - 1A, dec, 3/4, T inclusiv balcon, intab - 

53000 €

►APARTAMENTE 3 CAMERE ◄
♦ DEMOCRATIEI - cf1, sd, 3/4, termopane, usa met 

- 55000 €
♦ REPUBLICII Central - 1A, 2bai, dec, 4/4, renovat 

total - 83000 €
♦ Cantacuzino z. Paltinis - cf1, dec, 3/4, G, F, T - 

69000€
♦ E.Vacarescu - cf1A, dec, 3/4, CT, T, G, F - 74000 €
♦ DEMOCRATIEI - cf1, dec, parter/4, modern 

renovat - 75900 €
♦ NORD - piata - cf1, sd, 1/4, renovat recent, mobilat 

- 67000€
♦ CANTACUZINO - P.Alba - 1A, 2bai, dec, 3/8, 

bl.1989, renovat - 85900 €
♦ REPUBLICII Central - cf1A, 2bai, dec, 4/4, T, CT, 

izolat - 63900 €
♦ VEST Lamaita - cf1, dec, 5/10, balcT, mobilat - 

68900 €
♦ REPUBLICII - cf1, sd, 6/10, T, CT, G, F, intab - 50000 €
♦ NORD Castor - cf1A, dec, p/10, balcT, intab - 

79000 €
♦ CINA - cf1, sd, 2/9, 2balcT, intab - 53000 €
♦ REPUBLICII - cf1, sd, 5/10, f.imb, intab - 49900 €
♦ VEST - Lamaita - cf2, nd, 50mp, 1/4, G, F, T - 

49900 €
♦ M.ROSU - cf2, sd, 50mp, p/4, fara imun., balcon - 

43000 €
♦ VEST - Baraolt - cf2A, sd, 4/4, T.G, F, intab - 55000 €
♦ 9 MAI - 1A dec, 2 bai, 4/4, balc.mare, centrala, AC, 

Iz - 71900€
♦ 9 MAI - cf1, dec, parter, renovat, G, F, T, P, intab - 

73000€
♦ DEMOCRATIEI - cf1, dec, p/4, bl.1987, liber - 

60000€
♦ DEMOCRATIEI - 1A, dec, 4/4, 2bai, 2 balc - 

72000€
♦ NORD - Cameliei - cf1, sd, p/4, f.imb - 54000€
♦ NORD - cf1, sd, 1/10, G, F, T, cu cash - 51500€
♦ MALU ROSU - cf1, dec, 4/4, T, G, F, AC, 2 balc - 

68000 €
♦ MIHAI BRAVU - 1A, 2bai, 2 balc, 4/4, 74mp, 

renovat - 66900€
♦ MARASESTI z. - 1A, p/4, ’82, T, Um, G, F, 2 bai - 

76000 €
♦ UNICAT - 9 MAI rezidential 187mp utili 3/6 bl’2009 

- 124900 €
♦ B.BUCURESTI - 1A, dec, 94mp, p/8, balc, f. imb. 

- 60000 €

►APARTAMENTE 4 - 5 CAMERE ◄
♦UNICAT - 9 MAI rezidential, 187mp utili, 3/6 

bl’2009 - 124900 €

►►► CASE ◄◄◄
♦ SCAENI - casa, 3cam, baie, bucat, ter - 615mp - 

60000 €
♦ AFI Palace - casa 2007 parter 3 camere - 125000 €
♦ ULTRACENTRAL - casa P+E, renov.2019, modern 

- 330000€
♦ PAULESTI - Cocosesti - casa 5 camere, ter - 672mp 

- 70000 €
♦ BLEJOI - P+M constr 1973, ter 970, d=25 ml - 

125000 €
♦ Strejnicu - P+M, 2022, Sc - 160mp, ter - 500 mp 

- 170000 €
♦ BUNAVESTIRE - P+E, Sc - 300mp, ter - 698mp - 

182000 €
♦ PAULESTI - vila la cheie, P+1E, Su - 132mp, 

t=420mp - 169000 €
♦ PAULESTI - vila la alb, P+1E, Su - 132mp, t=420mp 

- 150000 €
♦ PAULESTI - Cocosesti - zona buna, P+1E la rosu 

- 140000 €
♦ CANTACUZINO - casa 5c, t=407mp, de=16ml - 

149900 €
♦ EROILOR - S.Sporturilor - P+E+M, 6C, t=325mp - 

290000 €
♦ CENTRAL - P+E+M 2016, 210 mp, pret.cab./birouri 

- 235000 €

►►► TERENURI ◄◄◄
♦ PLOIESTI - Central z.Valeni - ter.199 mp+casa 

batran. - 46900 €
♦ PLOIESTI - Centru, ter.900 mp+casa batran. - 

306000 €
♦ Breaza - NISTORESTI intravilane intre 1800 si 

7800mp - 12 €/mp
♦ BAICOI - teren 3300mp, D - 23ml, intab - 7€/mp
♦ COTOFENESTI - teren 1400mp, D - 12ml, intab - 

12€/mp
♦ BAICOI - intravilan 572 mp desch 16ml - 15900 €
♦ TATARANI - intravilan 5590 mp, pentru parcelare 

- 35€/mp
♦ PLOIESTI - Nord, 352mp, intravilan reg.: P+2 - 

50000 €
♦ BAICOI - intravilan 2422 mp desch 21ml - 19900 €

►►ÎNCHIRIERI/VÂNZĂRI ◄◄
APT. - HALE - SPATII COMERCIALE

♦ PAULESTI - hala600 mp sau 300 mp - 6€/mp/l 
+ TVA

♦ NORD Gageni - spatii birouri 100 mp - 400 eu/l
♦ NORD Gostat - 2cam, dec, 2/4, mobilat - 285eu/l
♦ SUD - cf1A.dec, 70mp, 2/4, renovat, mobilat - utilat 

- 400 eu/l
♦ CENTRAL - P+E+M 2016, 210 mp, pret. Cab./

birouri - 1200 €/l
♦ ULTRACENTRAL - 1A, dec, 7/8, 2bai, 3balc, 

modern, mobilat - utilat - 500 eu/l
♦ ALBERT - 2camere, etaj 2, mobilat+utilat modern 

- 650 €/l
♦ BLEJOI - hale intre 200 mp si 1000 mp la 3 €/

mp/l + TVA

PLOIEŞTI, Găgeni 117, bl. 118, ap. 141, parter

0720.595.545 • 0741.595.548 
www.reoer.ro, 

email: reoergrup.ro@gmail.com

0720.595.545 • 0741.595.548 • www.reoer.ro

Imobiliare



Vand teren in Breaza, 1100 
mp, 22 m deschidere, intravilan, 
pret 25.000 EU/neg. Tel. 0738-
553488
VAND 3 HA TEREN EXTRAVILAN 
IN COLCEAG, SAT VALCELELE, 
PARCELAT IN 4, ZONA UNDE SE 
CONSTRUIESTE AUTOSTRADA 
A7. IDEAL PENTRU INVESTITII 
SI CONSTRUCTII. ZONA 
PROFITABILA. PRET NEG., 
0726-498216

Q
Vând garsonieră zona Sud, 
mobilată, utilată, et. 1. Tel. 
0722-562204
Str. Târgoviștei, etaj 3/3, 
îmbunătățiri, preț 28.500 euro 
negociabil. Tel. 0754-273444
Zona Kaufland Vest, vand 
garsonieră, suprafață 25,4 mp, 
logie, imbunătățiri, et. 3/3, 
preț neg. 30000 EU. Tel. 0754-
273444
Vand garsoniera in Ploiesti, 
centrala proprie, Gara de Sud, 
pret 24000 Eu, sau schimb cu 
garsoniera in Vest Ploiesti. Tel. 
0771-431701
Vând garsonieră comfort 1, 
suprafață 30 mp, parter, utilată, 
mobilată, Ploiești, preț 33000 
eu neg. Tel. 0799-399117

Mihai Bravu nr. 239, bloc 
C4, et. 2, vand garsoniera, 
imbunatatiri, centrala proprie, 
aproape de statia de autobuz si 
magazin. Pret 15.000 EU. Tel. 
0774-437205, 0722-905847
Vând garsonieră comfort 1, 
mobilată, utilată, parter, in 
Ploiești, str. Eminescu. Tel. 
0720-968050
Vând garsonieră in Vest, zona 
Kaufland, centrală termică pe 
gaze, parter. Preț 23000 Eu. 
neg. Tel. 0724-950622
Vand garsoniera comfort 1, 
decomandata, imbunatatiri, 
separatie gaze + centrala 
proprie, et. 3, zona centrala, 
langa Aroma, pret 42000 Eu. 
Tel. 0722-127384
Vand garsonieră centru, 30 
mp, nemobilată, separație 
gaze, renovată modern, baie 
cu bideu, centrală termică, 
instalație electrică, modificată, 
acte la zi, preț 42000 EU. Tel. 
0722-127384

R
Mihai Bravu, preț 32.500 
euro neg, semidec, etaj 
1/4, construcție 1980, bine 
întreținut, curat, separație 
gaze. Tel: 0743.144187.

Vand apart. 2 camere, 
semidecomandat, separatie 
gaze, centrala termica, 
termopane, et. 2, zona Spitalul 
Judetean Ploiesti. Tel. 0764-
706632
Vând ap. 2 cam, zona Nord 
Cătinei, 4/4, fără prob. cu 
plafonul, termopane, ușă 
metalică, separație gaze, 
repartitoare cu citire radio, 
parchet rașchetat și lăcuit, 
multiple îmb. 48000 Eu. 0744-
485309
Vand apartament 2 camere, 
conf. 2 A cu bucatarie mare, 
zona Marasesti, termopane, 
aer conditionat, izolat, centrala 
termica. Et. 4/4. Pret 45.000 
Eu. Accept si prima casa. Tel. 
0729-191104
Apart. 2 cam, comfort 1, 
zona Nord PENNY, et 8/9, usa 
metalică, multiple îmbunăt, 
separ. gaze, termopane, 
calorifere noi, parchet 
lăcuit, repartitoare citire 
radio, lift nou,48000 &euro;, 
0744.485309.

Vând apart. 2 camere, comfort 
2, et. 4, Aleea Școlii, bl. 50, 
neîmbunătățit, preț convenabil. 
Tel. 0723-866344
Vand apart. 2 camere, comfort 
2, et. 4/4, renovat, zona scoala 
29, Ploiesti - Vest. Pret 36000 
EU/neg. Tel. 0728-269279
Vand apart. 2 camere, 
semidecomandat, separatie 
gaze, centrala termica, 
termopane, et. 2, zona Spitalul 
Judetean Ploiesti. Tel. 0764-
706632
Ap. 2 cam, termop, separ. 
gaze, comfort sporit, racord pt. 
centrală, 60 mp, et. 2, comfort 
1, acte la zi, Vest Ploiești, vizavi 
de școala Dinu, Kaufland, piață, 
parcare gratuită, 50000 EU. 
0751-358964
Vand apart. 2 camere, 
decomandat, comfort 1 A, et. 
2/4, supraf. 52 mp, pe mijloc, an 
constr. 1984, zona Cantacuzino, 
Zimbrului. Pret 60.000 Eu/neg. 
Tel. 0721-062909

S
Vând apart. 3 camere, 
Bulevardul București et. 4/8, 
lift, toate utilitățile, separație 
gaze, termopane la geamuri 
și la balcon, utilat, mobilat, 
curat. Preț 80000 Eu. tel. 0721-
218807
Zona Mihai Bravu, lângă PECO, 
bloc nou 1997, etaj 4/4, toate 
utilitățile și facilitățile, 3 camere, 
2 băi, 2 balcoane, 69.000 euro 
negociabil. Tel. 0754-273444
Domnișori, apart 3 camere, 
etaj 4, cf. I, dec., îmbunătățiri, 
separație gaze. Tel: 
0741.216771.

informaţie, reclamă
p u b l i c i t a t e p u b l i c i t a t e

informaţie
reclamăAnunţuri GRATUITE PRAHOVA: 0244 513343, 0244 590066, luni-vineri orele 9-1512
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VÂND 
APARTAMENT 

2 CAMERE,  
ULTRACENTRAL 

Ploieşti, semidec., 
45 mp, cu separație 

gaze, geamuri 
termopan, izolație 

exterioară, balcon, etaj 
4/4, fără probleme cu 

acoperișul, 
preț 36.000 EURO. 

 Tel: 0787.357.725.

 ZONĂ GH. GR. CANTACUZINO, 
nr. 242 ap. 3, suprafaţă 87,19 mp, living, 

2 băi, 2 terase (9,37m + 3,29m), 
garaj, cotă indiviză din dependinţe, parter. 

 Tel: 0799.460.827.

VÂND 
apartament 3 CAMERE,

VÂ N D  G A R S ON I E R Ă
   decomandată, situată la parterul unui bloc de locuințe cu o 

structură de P+4E, construit în anul 1984.
Garsoniera se vinde la cheie, mobilată și utilată.

Este renovată în totalitate în 2021, totul este nou: anvelopat exterior, 
parchet, gresie, uși, centrală, calorifere, aer condiționat, instalații 

sanitare, geamuri termopan - 3 pan Salamander, jaluzele exterioare 
electrice, spații de depozitare, mobilier, mașini de spălat (rufe și vase). 

Suprafață utilă 27 mp, totală 31 mp.
Imobilul este amplasat într-o zonă foarte bună a orașului, având ca 

vecinătăți: parcare bloc, Spital CFR, Carrefour, Pro�, 
Banca Transilvania, Maxi Farma, Parcul 9 Mai cu locuri de joacă 

pentru copii, Piața 9 Mai, stație RATP.
Preț 41.900 EURO. 

Tel: 0740.021.651, 0757.108.104.

Bd. BUCUREȘTI
vând garsonieră, cf. I, renovată 2022, 
decomandată, etaj 2/4, bloc din 1980, 

separație gaze, intabulată, 
doar să te muți în ea la 34.900 euro.

 Tel: 0720.595.545.



Șos. Nordului - vizavi Poștă, 
cf. I, semidec., etaj 3/4, 
îmbunătățiri de lux, se vinde 
mobilat, preț 70.000 euro 
negociabil. Tel: 0736-406373
Vest, Infratirii, apartament 3 
camere, etaj 1/4, bloc beton, 
izolatie, separatie utilitati, 
curat, 42000 EU. Tel. 0723-
704135
Republicii, ap. 3 camere, 
con.I dec., et. 2/4, renovat, 
balcon mare, 2 bai de serviciu, 
bloc beton. Pret 87000 EU. Tel. 
0723-704135.
Vând apart. 3 camere, parter, 
nemobilat, Ploiești, zona 
Republicii. Tel. 0721-826091
Vand apart. 3 camere, comfort 
1 imbunatatit, 2 balcoane de 
18 mp, utilat, G. F, curat, lift in 
bloc, in Ploiesti Nord. Tel. 0722-
579546
Vând sau schimb 2 apart. 
2 si 3 camere, ambele etaj 
3, Sud Ploiești, unul pe str. 
Democrației, altul zona Ciprian 
Porumbescu, cu casă in Sud cu 
teren și garaj. Tel. 0761-691944
Bariera Bucuresti, ap. 3 cam, 
et. 2/4, pozit. pe mijloc, usa 
metalica, calorif. aluminiu, 
instal. cupru, balcon terop, utilit. 
contorizate, an constr. 1980, 
montat gigacalorimetru/55000 
EU, 0762-288000
Vând apart. 3 camere, comfort 
1, et. 1, decomandat, renovat, 
utilat, loc parcare, aproape de 
stații, str. Andrei Mureșeanu, 
Ploiești. Preț 50000 Eu neg. Tel. 
0764-447660

U
Plopeni, vând cameră în cămin 
mobilată, parter, preț 45000 lei. 
Tel. 0721-831501
Vând apart. 3 camere in 
Bușteni, suprafață 42 mp, 
an construcție 1972, et. 4/4, 
centrală proprie, izolat termic, 
vedere spre munte. Preț 53.000 
Eu neg. Tel. 0723-453367
Florești, PH. Vând apart. 2 
camere. cf. II, etaj 4, mobilat, 
utilat, parchet, gresie, uși, 
balcon termopan, 17.000 euro. 
Tel 0742-733750

Plopeni, apart. 3 camere, 
conf. 2, et. 3/4, cu multiple 
imbunatatiri, pret neg. Tel. 
0738-485078

V
Vând casă 3 camere, bucătărie, 
baie, toate utilitățile, canalizare, 
în Ploiești strada Trandafirilor 
nr. 32, colț cu Lămâiței.

Vând casă, str Dreptății, P + 1, 
compusă din 4 camere + livind, 
3 băi, beci betonat 40 mp, 
îmbunătățiri, 2 terase, teren 
370 mp, preț 125.000 euro ușor 
neg. Tel. 0754-273444

Vând casă in Ploiești, str. 
Bunavestire 89, toate utilitățile, 
teren 700 mp. Tel. 0729-372859

URGENT! Vand 2 corpuri de 
casa, toate utilitatile, canalizare, 
teren 217 mp, in Ploiesti, zona 
Dorobantu. Tel. 0755-405999

URGENT! Vand casa in Ploiesti, 
toate utilitatile, canalizare, zona 
Dorobantu. Tel. 0755-405999

Vand in Ploiesti, str. Mircea cel 
Batran, teren + casa 510 mp, 
2 garaje, anexe, beciuri, stare 
foarte buna, centrala proprie, 
etc. Pret 160.000 EU/neg. Tel. 
0729-441126
Vând casă 4 camere, baie, 
bucătărie, hol, beci, mansardă, 
utilități, apă, gaze, lumină, 
canalizare, supraf. teren 300 
mp, Ploiești, str. Popa Farcaș. 
Tel. 0727-759298
Republicii, str. Nicopole, vând 
casa utilată, canalizare, cablu, 
telefon, apă, gaze, lumină, 
suprafață teren 270 mp. Tel. 
0741-099177
Vand casa Cercului nr 1, din 
Rudului, 2 cam, bucatarie, 
magazie, 162 mp, utilitati, pret 
30.000 Eu intabulare, cadastru. 
tel. 0724-973830, 0724-342075
Piata Anton, casa, 4 camere + 
teren 300 mp, pret 80000 EU 
neg. TEl. 0761-610901

W
Vand vila Busteni, zona 
Zamora, P + 2, sup 312 mp, 
sup totata 404 mp, Tel. 0762-
197201.

VÂND CASĂ ÎN SAT 
GHIGHIU, TEREN 7647 
MP. DIN CARE 991 MP. 
INTRAVILAN, SUPRAFAȚA 
CASEI 110 MP, STRUCTURĂ 
DIN LEMN, NETERMINATĂ 
LA INTERIOR, PREȚ 45000 
EU NEGOCIABIL. TEL. 
0745-371540
MĂGURELE, casă cu 3 
camere, bucătărie, beci, 
anexe, teren 1.000 mp, 
livadă pomi fructiferi, 
utilități. Preț 120.000 RON. 
Tel: 0748.027642.
DUMBRAVA! La 26 km de 
Ploiești, casă cu etaj, nouă, 
la roșu, suprafață 220 mp, 
teren 1.500 mp, există toate 
utilitățile. Preț 50.000 EURO. 
Tel: + 34.642.227418
Tătaru, vând casă bătrânească, 
utilități: curent, apă, teren 
1800-2000 mp, deschidere 50 
m la stradă, pomi fructiferi, preț 
neg. Tel. 0772-927695
Valcanesti 2750 mp, 
intravilan, desch. 30m la 
soseaua principala, apa, curent 
electric, gaze + casa locuibila 
(necesita renovare) 3 cam, 
buc, livada, garaj. Pret 40000 
EU usor neg. Tel. 0723-305919

Vă așteptăm pe: www.marshall-imobiliare.ro
                 telefon 0733-358130.

BUŞTENI - casă construită în 2008, din beton şi BCA, 240 mp, P+1+M, 
tencuită exterior şi parţial interior, dispusă astfel: 

PARTER: dormitor+baie, living +baie, scară interioară din beton, 
ETAJ: 3 dormitoare + 3 băi şi 4 balcoane (unul este pe holul etajului), 

acoperite cu tablă tip ţiglă LINDAB
iar MANSARDA este necompartimentată, dar se pot face 4 camere. 

Tâmplărie PVC Mahon şi acoperită cu tablă tip ţiglă LINDAB. 
Racordată la lumină şi cu toate prizele şi întrerupătoarele trase, racordată la apă 

cu toate canalizările trase şi ţevile de centrală termică, 
fosă septică din beton cu 2 compartimente.     Cadastru şi intabulare, proprietar. 

Zonă pitorească -  IDEAL PENSIUNE TURISTICĂ.         

       PREŢ  80.000 EURO, NEG.             Tel: 0746.216.125.
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Tel: 0731.131.334.

Vând casă S+P+1E+M, 
garaj, suprafață 

665 mp, teren 535 mp.
An construcție 1955, 

renovată în 2020.
Preț 425.000 EURO.

Ploiesti, central, 
zona Hotel Prahova



Vând construcție nouă, an 
2016, din BCA, utilități, teren 
800 mp, comuna Păcureți 
Prahova. Tel. 0729-434096
Poienarii Rali, casă 
mansardată, toate utilitațile, 
curent 220 și 380 V, cu foișor, 
fântână, livadă, teren 3200 
mp, ieșire la drum principal 
asfaltat, deschidere 12 m. Tel: 
0741.216771.
Vând casă in Călinești Prahova, 
toate utilitățile, teren 900 mp, 
suprafață casă construită 210 
mp. Tel. 0729-678103
Casă 3 cam, hol, anexă, t. 
1441 mp, 2 puncte de apă + 
curent electric, apă și canalizare 
la poartă, com. Râfov, sat 
Mălăiești, lângă biserica 
Ghighiu și mag, Autostrada A3, 
preț 39000 Eu. 0721-262179
URGENT! Vand casa 6 camere, 
2 bai, 3 terase, 2 bucatarii, 
centrala gaze, in Breaza, 
Prahova. Pret 100.000 Eu. Tel. 
0799-058517
Sinaia, imobil decomandat, 
nemobilat, teren aferent 33,50 
mp, 1 cam. supraf. utilă 14,16 
mp, 1/2 verandă supraf. 7,96 
mp, hol cu baie supraf. 1,9 
mp, demisol supr. 30,16 mp, 
utilitati.Tel. 0727-704997
Urlati, 2 corpuri de case: I: P 
+ E, 2 cam, baie, bucat, pentru 
fiecare et, II: P + E, la fiecare 
et. 1 cam, baie buc, centrala, 
teren 500 mp, garaj, beci, pomi 
fructiferi. Pret 80.000 neg, 
0735-101251
Vând, schimb casă cu etaj, 
nouă, 5 cam, 2 băi, 2 buc, 
gaze, 2000 mp, Vadu Părului, 
cu apart. 3-4 camere Central 
Ploiești. Tel. 0722-646092
Casă, an const. 2016, 3 
dorm, hol 14 m, bucat, baie, 
in continuarea casei 3 cam, 
clădire nouă, teren 780 mp, 
gaze, curent, apa, anexe, solar, 
porți noi, Cocorăști Colț lângă 
magaz, etc. 0742-995543
Podenii Vechi, centru, casa 
3 camere, balcon, bucătărie, 
teren 1000 mp, apă, lumină, 
pomi fructiferi, vita-de-vie, 
sosea principala care duce spre 
Cheia, etc. Tel. 0732-021173.

Casă nouă P + E, com. Albești 
Paleologu, sat Vadu Părului, 
supr. 200 mp, 4 dorm, 2 buc, 
living, 2 terase, bacon, beci, 
incalz. centr, utilități, t. 2000 
mp. + casă bătr, 140000 Eu. 
neg. 0722-646092
Tataru, Prahova, casa 
locuibila, apa la poarta, bazin 
colectare apă de ploaie, curent 
electric, 1.740 mp teren, pozitie 
centrala, pomi fructiferi, viță-
de-vie, pret neg. Tel. 0727-
757940
Casa 5 cam, beci, lumina, apa, 
gaze la poarta, com. Manesti, 
sat Zalhanaua, teren 1000 mp, 
imprejmuit cu gard de tabla, 
str. Bisericii nr. 9, preț 27000 
EU. Tel. 0722-916358

X
Scorteni, casa de vanzare, 3 
cam, bucat, 2 holuri, anexa, 
beci, toate utilitatile, 600 mp. 
teren, pret neg. Tel. 0726-
179103, 0770-538144
TÂRGOVIȘTE! VÂND teren 
pe ALEEA MÂNĂSTIRII, 
pana in calea ferata pe 
partea stanga pe sensul de 
mers dinspre Târgoviste 
spre Aleea Mânăstirii, teren 
vecin cu Cartierul de vile al 
Dianei Duțescu, la nr 21C. Are 
deschidere de 5 mp la strada 
principala prin Alee de acces, în 
suprafata totala de 6.500 mp, 
eventual parcelabil in loturi nu 
mai putin de 2.000 mp, toate 
utilitatile la fata locului, 20 
EURO mp, negociabil in functie 
de suprafata achizitionata, 
acte la zi, telefon 0722862526, 
direct proprietar fara Agentii 
Imobiliare sau Intermediari. 
ROG Si OFER SERIOZITATE!!!!
Târgoviște DB, sat Matraca, 
vând teren construcții 5000 mp, 
utilități la capul locului, preț 20 
Eu. mp. neg. Tel. 0766-346699
Urgent vand casa situata 
la 9 km. de Targoviste, P + 
mansarda, constructie 2009, 
utilitati, pret 18000 Eu. Tel. 
0757-201399
Radulesti, jud. Ialomita, teren 
arabil-2,80 ha, compus din 3 
loturi apropiate: 1,5 ha; 0,80 
Ha; 0,50 ha. Tel. 0740-945760

Vând 10000 mp. teren cu pomi, 
utilități in apropiere, cu ieșire la 
stradă in punctul Iamandoaica, 
sat Cucuteni, com. Moțăieni 
jud. DB, intabulare și cadastru, 
preț foarte accesibil. Tel. 0729-
003578
Com. Ramnicelu Jud Buzau, 
teren intravilan, pret neg. Tel. 
0724-071922

Y
Vând 2 locuri de veci în 
Cimitirul Eternitatea, 
Ploiești, ce conțin 2 + 
1 racle, unic proprietar. 
Preț 10.000 lei. Tel: 
0723.293828.
Vând loc de veci în cimitirul din 
Mihai Bravu Ploiești. Tel. 0751-
984017
Vând loc de veci în cimitirul 
Mihai Bravu, parcela 1, rând 16, 
loc 18, cruce de fier, înconjurat 
cu gard beton. Proprietar. Tel. 
0727-327470, 0791-620436
Vând loc de veci în cimitirul 
Mihai Bravu, zonă centrală, 
parcela 3, rând 13, loc 3, 
cruce marmură, pavat, felinar, 
bordură, preț neg. Tel. 0726-
689296

Z
Cumpăr garsonieră comfort 1, 
an construcție bloc după 1980, 
et. 1-3, plata cash. Tel. 0724-
372714
Cumpar garsoniera cf. 2, zona 
Vest. Tel. 0720-897987
Cumpar teren in suprafata de 
cca 1000 mp, cu constructii sau 
liber de constructii, in Ploiesti 
zona Nord. Tel. 0767-447175, 
0731-995618
Cumpar casa locuibila in 
Ploiesti sau in imprejurimi.Tel. 
0723-704135
Cumpăr apartament 2 sau 
3 camere, parter sau et. 1, 
eventual căsuță mică preț 
accesibil, in Ploiești zonele 
centru, nord sau vest. Tel. 
0738-630263
Cumpăr apartament comfort 1 
decomandat, 2 sau 3 camere, 
plata pe loc. Tel. 0726-127293

Cumpar 150-200 mp de teren 
sau casa batraneasca cu doua 
camere, fara teren, in Tarsorul 
nou, Strejnic sau Tarsoru Vechi. 
Tel. 0724-169835

[
Schimb apart. 2 camere 
în Ploiești Vest et. 3/4 cu 
garsonieră la parter zona Vest. 
Tel. 0727-472117
Schimb apart. 3 camere, zona 
Domnișori, etaj 4, cf. I, dec., 
îmbunătățiri, separație gaze cu 
garsonieră în Ploiești sau alte 
variante. Tel: 0741.216771.
Vest, schimb ap 3 camere cu 
casa locuibila in Ploiesti sau 
imprejurimi. Tel. 0723-704135
Schimb apart. 3 camere, 
zona Republicii, cu casa in 
imprejurimile Ploiestiului. Tel. 
0729-985943

é
Brăila, schimb casă cu utilități, 
4 camere, 2 bucătării, centrală 
pe gaz, cu apartament în 
Ploiești sau Târgoviște. Tel: 
0720.118044.
Boldești-Scăieni, ap. 4 cam, 
SU-110 mp, baie + grup sanit,G, 
F, geamuri termopan, centrală 
termică, ved. față-spate,sch. cu 
ap. 2 cam. in Ploiești, Câmpina 
sau casa la tara + diferență. 
Tel. 0729-377065.
Crângu lui Bot, zona 
industrială,schimb/ vand teren 
16.000 mp, cu ap. în Bușteni, 
Ploiești, Valea Prahovei, sau 
auto teren. Tel. 0762-197201.
Schimb vila in SUA, New York, 
cu locuinta Romania, Bucuresti-
Brasov. Tel. 0720-292888
Plopeni, schimb apartament 3 
camere, cf. 2, et. 3/4 multiple 
imbunatatiri, cu garsoniera sau 
apartament 2 camere + dif. Tel. 
0738-485078

]
Închiriez apart. 2 camere, 
parter, Poiiești Vest, zona Mega 
Image, mobilat, utilat, unor 
persoane cu servici și serioase. 
Preț 200 Eu. Tel. 0728-340331

informaţie, reclamă
p u b l i c i t a t e p u b l i c i t a t e

informaţie
reclamăAnunţuri GRATUITE PRAHOVA: 0244 513343, 0244 590066, luni-vineri orele 9-1514
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TÂRGOVIȘTE!! Închiriez 
apartament cu doua camere 
zona micro 9 etajul 1, recent 
renovat și mobilat. Preț 1250 
lei. Telefon 0761.630630.
Închiriez apart. 2 camere, 
Bulevard Republicii, lângă Mega 
Image. Tel. 004369919503887 
sau WhatsApp
Închiriez garsonieră zona Sud 
mobilată, utilată, et. 1, termen 
scurt. Tel. 0722-562204
Închiriez garsonieră în 
Ploiești, cartier Mihai Bravu, str. 
Petrochimiștilor, bl. 22, et. 1/4, 
mobilată, dotată, utilată. Tel. 
0732-829333
Închiriez apart. 2 cam, baie, 
bucătărie, str. Mihai Bravu, 
zona Teleajen, Ploiești, Bl. C3, 
apart. 77, et. 4. Preț 700 lei 
lunar + o lună garanție. Tel. 
0728-141209
Târgoviște, Micro 6, închiriez 
apart. 2 camere, utilități, preț 
200 Eu. Tel. 0726-086130
URGENT! Inchiriez 2 corpuri 
de casa, sau casa in Ploiesti, 
zona Dorobantu, toate 
utilitatile, canalizare, etc. Tel. 
0755-405999
ÎNCHIRIEZ APARTAMENT 2 
CAMERE ZONA MALU ROȘU 
PLOIEȘTI, MOBILAT, UTILAT, 
ET. 3/4, PREȚ 900 LEI NEG. 
TEL. 0732-618467, 0724-
710305
Închiriez garsonieră mobilată, 
utilată, et. 2, zona Sud Ploiești. 
Tel. 0760-243063
Inchiriez apart. 3 camere, 
parter, zona Republicii, 
nemobilat, pretabil firma, chirie 
350 Eu/neg. tel. 0721-826091
Doamnă serioasă primesc 
în gazdă o elevă sau o tânără 
salariată. Tel. 0731-625993
Inchiriez in Hăbud cladire 
de 20 m lung. si 9 m. latime, 
amenajata pentru depozit, 
toate utilitatile, teren 3700 mp, 
imprejmuit, deschidere 20 m. 
Tel. 0726-477586
Închiriez apart. 3 camere, 
zona Hale Ploiești, mobilat, 
utilat, semidecomandat, et. 
2/4, foarte elegant. Preț 2000 
lei. Tel. 0759-052849
Închiriez garsonieră comfort 1 
decomandată, mobilată, utilată, 
et. 2/4, zona Malu Roșu, preț 
250 Eu + 1 lună garanție. Tel. 
0725-377244

Zona Democrației, închiriez 
apart. 2 camere, comfort 1, 
decomandat, mobilat, utilat, 
etaj 1. Tel. 0727-759298
Vand casa semicentral, 3 
camere, baie, bucatarie, sobe 
de teracota, canalizare, singur 
in curte, suprafata totala 170 
mp, pret 45.000 EU. Tel. 0736-
349648
Inchiriez in Mihai Bravu fata 
in fata cu Swisspor, teren 3400 
mp, deschidere 72,5 m. Tel. 
0730-222380, 0744-602415
Inchiriez apart. tip garsonieră, 
zona Vest. tel. 0721-572695
Inchiriez apart, vila la curte, 
intrare separata, 2 dormitoare, 
sufragerie, baie, bucatarie, 
utilat, mobilat, centrala proprie, 
Urlati, pret neg. Tel. 0735-
101251
Salariata, primesc in gazda 
in Ploiesti (apartament), eleva, 
studenta sau salariata. Ofer 
seriozitate. Tel. 0724-725445
Inchiriez camera cu mobila 
noua, comfort, zona Piata Nord, 
foarte aproape de mijloacele 
de transport. Doresc persoana 
serioasa, de preferat domn, 
pret convenabil. Tel. 0722-
579546
Mega Image, Hale, inchiriez 
camera mobilata la curte, baie, 
bucatarie, AC, IC, ptr. elevi, 
studenti sau salariati, pret 800 
lei/ luna fara utilitati. Tel. 0766-
994351
Mega Image, lângă Hale, 
închiriez cameră mobilată la 
curte, unui elev, student sau 
salariat, încălzire centrală, baie 
proprie, sau birouri, preț 800 
lei/lună fara utilitati. Tel. 0747-
050727.
Inchiriez camera la curte 
pentru cabinete si birouri, etc, 
vizavi de Mega Image, intrari 
separate, aer condit, grup 
sanitar, centrala 200 EU. Tel. 
0745-679168
Inchiriez camera la curte, 
intrare separata, toate utilitatile, 
baie, centrala, aer conditionat, 
vizavi de Mega Image, pret 
800 lei fara utilitati. Tel. 0745-
679168
Inchiriez garsonieră utilată, 
mobilată, zona 9 Mai Ploiești. 
Tel. 0744-768361

Inchiriez garsonieră mobilată, 
utilată, et. 3, zona 9 Mai, 
Ploiești. Tel. 0760-243063
URGENT! Inchiriez casă in 
Ploiești, Piața Anton, unei 
familii nevoiașe și serioase, 
chiar cu copii. Minim anticipat 
4 luni. Mai multe detalii la tel. 
0726-897232

É
Doamnă salariată doresc să 
închiriez o cameră în Târgoviște. 
Tel. 0720-323245
Doamnă, 70 ani, serioasă, 
caut cameră de închiriat la casă, 
intrare separată, cu bucătărie, 
in Ploiești la familie serioasă în 
vârstă. Tel. 0724-169835
Doresc sa inchiriez garsoniera 
parter, in Ploiesti, pot oferi 
500-maxim 600 lei chirie. Tel. 
0766-994351

`
ULTRACENTRAL (ÎN STAȚIA 
DE TRAMVAI - PIAȚĂ), OFER 
SPRE ÎNCHIRIERE SPAȚIU 
COMERCIAL, PARTER, 27 
mp + DEPENDINȚE. TEL. 
0766-263249.
Inchiriez spatiu comercial, 
Ploiesti, ultracentral, 27 
mp, recent renovat. Tel. 
0721-020929
Închiriez spațiu, zona Hale, 
vizavi de MegaImage, 80 mp, 
toate utilitățile, centrală, AC, 2 
gr sanitare, stradal, 1000 euro. 
Tel 0745-679168

b
Vând Dacia Solenza 1400 
injecție pentru voucher. Tel. 
0735-115623
Dacia 1310, prim proprietar, 
an fabricatie 1989, in stare 
exceptionala de functionare, 
cu multiple imbunatatiri. Tel. 
0740-945760

e
Vand Renault Kango, an fabric. 
2010, prim proprietar. Tel. 
0729-985943

g
Vând Ford Focus 2006, motor 
1,6 benzină, model în 2 usi. Tel: 
0739173036
Vând Ford Focus coupe, 1, 6 benzină 
din 2006. 0739.173036

h
Târgoviște! VW Bora TDI 
- 1896 cc, 2005, 228500 
km, consum redus 3.2 - 3.8 
litri/100 km, culoare gri met, 
geamuri electrice fata - spate, 
AC, computer bord, senzor 
temperatura ext, oglinzi 
electrice heliomate incalzite, 
ambreiaj, amortizoare fata 
- spate, disc f - s, placute fr 
inlocuite, pachet drumuri grele, 
roti vara - iarna, un singur 
proprietar, tinuta numai in 
garaj, km foarte putini rulati, 
pret neg. Tel: 0723.552533.

j
Vand Opel Zamfira, an fabr. 
2003, culoare neagra, 264000 
km reali, pret 1500 EU, neg. 
Tel. 0735-101251
Vand Opel Vectra B, an fabr. 
1997, unic proprietar, aer condit, 
inchidere centraliz. si alarma, 
C.D.Player, cauciuc. vara-iarna 
cu jenti pe ele, scut metalic 
confect. Rog seriozi/1500 EU, 
0769-914343

p
Vând Land Rover an fabricație 
2001, motor 2,0 diesel. Preț 
1250 Eu neg. Tel. 0735-101251

r
Vand pentru tractor U 650: 
pompa de apa si 4 cabluri de 
tractiune. Tel. 0721-191879

Vând electrostivuitor 
BALKANCAR, 

în stare de funcționare, 
cu 2 dispozitive de 

încărcare la 
tensiunea de 380V. 

Preț 4.000 Euro neg. 
Tel: 0744.373.558.
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u
Vând motor 1700 Diesel IJ 
complet și nou. Preț convenabil. 
Tel. 0735-115623
Vand 4 anvelope de iarna 2,25 
x 55 x 17, uzura 20%, pret 25 
lei. Tel. 0735-101251
Vând piese auto pentru Tico și 
Matiz. Tel. 0733-384997
Vand cutie de viteze 
frantuzeasca, Dacia, stare 
foarte buna. Tel. 0740-503454
Vand motor electric 220 V, 
4 kw, 3000 rotatii/min, cu 
transformatoare turatie mica 
sau mare, bun pentru uruitor 
sau moara malai. tel. 0740-
503454
Vând 2 pompe electrice de 
benzină pentru Matiz, una 
nouă, preț 150 lei, cealaltă 
folosită, preț 80 lei. Tel. 0733-
384997
Vand distributie Dacia Duster 
DCI - SH, km. parcursi 10000. 
Pret neg. Tel. 0769-914343
Vand chiuloasa rectificata 1,4 
+ caseta directie pentru Logan. 
Pret neg. Tel. 0765-148923
Pentru Lada: diverse piese + 
manual reparații, monenclator 
piese Ladă cu repere și schițe. 
Tel. 0722-868923.

Vand: pompa de injectie-600 
lei, electromotor-600 lei, toba 
de esapament, alternator, 
releu, oglinzi, faruri, stopuri, 
ptr. tractor U 650, toba de 
esapament ptr. tractor U 445. 
Tel. 0721-191879
Electromotor Opel Ascona, 
rulmenti cutie viteze, Opel 
Astra, 1,4 litri. Tel. 0244-
521607, 0745-809238
Pompa apa, pompa benzina, 
capac delcou, alternator, toate 
pentru Audi 80. Tel. 0244-
521607, 0745-809238
Vând 2 porbagaje de Dacia 
1300. Tel. 0730-702737
Vând electromotor de Dacie, 
aproape nou, preț neg. Tel. 
0721-191879
Vand 2 arcuri de Dacia 1300 
si 2 arcuri fata Dacie papuc, 
piatra de placat cu 35lei/mp. 
Tel. 0721-191879

v
Cumpar 4 roti de Dacia Berlina, 
pe injectie, cu cauciucuri de 
iarna. Tel. 0740-503454

ë
Vand motoreta Zincu Hank. Tel. 
0720-516316, 0732-198896

Vand motocicleta CZ sport, 175 

cm cubi, an fabricatie 1980 cu 3 

saci de piese noi la schimb. Tel. 

0720-516316, 0732-198896

Vand motocicleta Java, 350 cm 

cubi, an fabricatie 1990. Tel. 

0720-516316, 0732-198896

|
Vand bicicleta provenienta 

Germania, marca Saxonette, 

motor pe benzina. Tel. 0720-

516316, 0732-198896
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v
Cumpãr delcou ptr. Mazda, seria 323 fab. 1992, 
poate fi și din dezmembrãri. Tel. 0730-739589.

Cumpãr motor Skoda Fabia BMB, an fabricație 
2008, capacitate 1200 cmc, putere 47 KW. Tel. 0722-
873585.

Cumpãr 4 jante metal, 5 gãuri - 16”. Tel. 0721-
658432.

w
Cumpãr auto, indiferent de anul de fabricație, 
avariate, ruginite, ofer radiere, plata pe loc, asigur 
transport. Tel. 0721-409799.

Cumpãr autoturisme, indiferent de anul de fabricație 
și starea tehnicã, asigur transport și plata pe loc. Tel. 
0730-509955.

Cumpãr autoturisme sau autoutilitare și orice alt 
auto, nu conteazã starea auto. Tel. 0738-165550.

Cumpãr autoturisme sau autoutilitare și orice alt 
auto, nu conteazã starea auto. Tel. 0738-165550.

Cumpãr orice auto, stare tehnicã bunã, asigur 
perfectarea actelor. Tel. 0738-217593.

Cumpãr auto cu rulaj mic, preferat pe benzinã. Tel. 
0756-939622.

Cumpãr orice auto, indferent de starea tehnicã, ptr. 
dezmembrãri sau fier vechi, asigur acte sau radiere. 
Tel. 0722-765393.

Cumpãr orice auto ne/înmatriculat RO, indiferent de 
starea tehnicã, ofer preț corect. Tel. 0730-089166.

Cumpãr Dacia, indiferent de stare, fab. pânã în 
2005, ofer preț avantajos și perfectarea actelor. Tel. 
0730-509997.

Cumpãr Dacia, indiferent de starea tehnicã și anul de 
fabricație. Tel. 0730-089166.

Cumpãr, orice auto indiferent de starea tehnicã în 
care se aflã ptr. dez. sau fier vechi. Tel. 0738-217593.
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Dezmembrez Rover 200 model cupe, motorizare 
1100 benzinã. Cumpãr orice autoindif, de starea 
tehnicã, ptr. circulat sau dezmembrat. Tel. 0738-
217593.

Cumpãr auto, indiferent de marcã, model, an de 
fabricație, stare tehnicã, ne/înmatriculate RO, asigur 
perfectarea actelor. Tel.0722-765393.

Cumpãr auto ne/funcționale, cu/fãrã acte, orice 
marcã/an de fabricație. Tel. 0730-089166.

Cumpãr auto orice stare tehnicã, asigur perfectarea 
actelor, preț neg. Tel. 0730-509997.

Cumpãr auto funcționale sau nefuncționale, orice 
marcã și an de fabricație, cu perfectarea actelor. Tel. 
0738-165550.

Cumpãr orice auto, indiferent de anul de fabricație și 
starea tehnicã, asigur perfectarea actelor. Tel. 0766-
445067.

Cumpãr Daewoo Cielo, indiferent de anul de 
fabricație și starea tehnicã. Tel. 0730-509955.

Cumpãr autoutilitare, orice model și stare tehnicã, 
asigur radierea sau perfectarea actelor. Tel. 0721-
409799.

Cumpãr auto funcționale și nefuncționale, chiar 
și avariate, orice marcã și an de fabricație, cu 
perfectarea actelor, preț avantajos, rog și ofer 
seriozitate. Tel. 0738-165544.

Achiziționez auto orice fel, orice stare tehnicã, ptr. 
dezmembrat sau fier vechi. Tel. 0766-445067.

Achiziționez auto orice fel, orice stare tehnicã, ptr. 
dezmembrat sau fier vechi. Tel. 0738-165544.

Cumpãr auto, indiferent de starea tehnicã, marcã și 
model, asigur perfectarea actelor, ofer plata pe loc. 
Tel 0730-509997.

Cumpãr Oltcit Club sau Trabant 601, stare de 
funcționare. Tel. 0736-349648, 0722-911996, 0244-
513908.

Cumpãr Dacia, indiferent de anul de fabricație și 
starea tehnicã, asigur perfectarea actelor. Tel. 0766-
445067.

Cumpãr auto orice marcã, ptr. circulat sau 
dezmembrat, asigur perfectarea actelor. Tel. 0722-
765393.

Cumpãr mașinã funerarã. Tel. 0723-364673.

Cumpãr Dacia Logan, 1310, Solenza, Berlinã, Duster, 
an fabricație minim  2000. Tel. 0766-510102.

Cumpãr Daewoo: Matiz, Cielo. Tel. 0766-510102.

Cumpãr Renault: Clio, Megane, Captur; Skoda: 
Octavia, Fabia Rapid Tel. 0766-510102.

x
Schimb Skoda Octavia Tur I, an fab. 2008, motor 
benzinã + GPL, 1,6 capacitate motor, cul. gri argintiu, 
55.000 KM, cu Ford Focus MK 3 sau Skoda Octavia 2. 
Tel. 0756-939622.

Ford Transit, an fabricație 2000, 3,5 t, dublu spate, 
punte dublã, alb, înscris în România,preț 3000 EU. 
Tel. 0740-285192.

y
TRACTÃRI AUTO. TEL. 0721-944928.

Vând caroserie Trabant și piese.Tel. 0729-464864.

Vând pistol vopsit Sprio. Tel. 0766-411757.

Vând stație pentru taxiuri programabilã, MAXON 
4150-SH, 16 canale, afișaj, 45 Wați, 144-162 MHz. 
Preț 200 Lei. Tel: 0724-988470.

Vând lanțuri auto diverse mãrimi, preț 35 lei/ buc. 
Tel. 0721-582433; 0766-237222.

Vând 4 cauciucuri de iarnã cu jante, uzurã 10%, 
marca Pireli, dim. 185x65x15, ptr. Logan, preț neg. 
Tel. 0721-069236.

Vând redresor auto, stare bunã de funcționare, preț 
120 lei/neg. Tel. 0761-817454, 0727-763653.

Vând aspirator auto 4 bucãți, 20 lei/ buc. Tel. 0730-
997703.

Vând jante din tablã cu cauciucuri de varã ptr.Skoda 
Octavia tour 1, cod 38 T, preț neg. Tel. 0756-939622.

Chevrolet, an fabricație 2009, montaj gaz 2016, 
toate utilitãțile electronice, proprietar, preț 13.000 lei. 
Tel. 0730-409211.

Vând butelii GPL auto cu valabilitate de 8-9 ani, preț 
neg. Tel. 0738-217593.

Vând cutie de viteze ptr. Renault Megane 2, 1,5 
Diesel. Tel. 0722-873585.

 Caut mecanic auto ptr. mașinã Lada 1500, care se 
pricepe la reglarea motorului. Tel. 0724-374959.

Vând ceasuri de bord Olcit Club (cu turometru), bloc 
sateliți volan stânga/dreapta, preț 150 lei. Tel. 0721-
563439.

Vând jante de tablã, 15 țoli, 4 buc. Tel. 0726-732042, 
0724-727666.

Vând cric hidraulic ptr autoturisme, preț 60 lei. Tel. 
0761-817454,0727-763653.

Vând casetofon auto, preț neg. Tel. 0769-914343.

z
Închiriez Dacia Papuc. Tel. 0768-367834.

Nord lângã Spit. Movila, loc de parcare ptr. 2 
motociclete, preț neg. Tel. 0723-218702.

Zona Nord, 2 garaje alãturate, suprafața - 35 mp, 
construcție din lemn, izolate la interior, intrare din 
strada principalã, preț negociabil. Tel. 0723-218702.

Închiriez autoturism cu GPL, preț 50 lei/zi. Tel. 
0724-307566.

ë
Vând moped, stare foarte bunã, preț neg. Tel. 0723-
274900.

Vând scuter First Bike, 50 cmc, turbo, stare perfectã 
de funcționare, rog seriozitate, 1.000 lei. Tel. 0737-
572066.

Vând motoretã Ricamotors, 48 cm, nu necesitã 
permis,4 trepte,înmatriculatã cu acte în regulã, preț 
400 lei. Tel. 0768-367834.

Motoretã Mobra 50, stare bunã, fãrã talon, an 
fabricație 1972, preț 600 lei. Tel.0726-131056.

Vând: motoretã Garelli; motocicletã Jawa, 350 cmc, 
TF reparație capitalã, tip sport. Tel. 0720-516316.

Motoretã Pagio, preț 200 EU/neg. Tel. 0724-919644.

Vând scuter. Tel. 0729-732555.

Vând scuter marca Piaggio 150 CP, stare foarte bunã, 
preț 600 EU. Tel. 0785-065825, 0727-252656.

|
Vând bicicletã pentru copii vãrsta între 4-10 ani, preț 
100 lei. Tel. 0735-101251.

Vând /schimb, bicicletã aluminiu,bãrbãteascã, 21 
viteze,roți dim. 28, echipatã complet, preț 350 lei. 
Sau schimb cu pãsãri exotice. Tel. 0722-455775.

Vând bicicletã ergonomicã fitness și aparat 
multifuncțional fitness, preț neg. Tel. 0722-214247.

Vând bicicletã damã, puțin folositã, 170 lei. Tel. 
0765-217931, 0730-173895.

Vând bicicletã Româneascã și roți 15 buc. Tel. 0244-
471501.

Vând bicicletã Pegas cu șa lungã, model vechi,preț 
neg. Tel. 0722-776260.

Vând cãrucior de agãțat pentru bicicleta, marcã 
germanã, preț 150 lei. Tel. 0720-209251.

Cumpãr bicicletã Pegas, model sport, cu șa lungã și 
ghidon înalt. Tel. 0746-434502.

Vând bicicletã damã Alpin, preț 300 lei. Tel. 0727-
687738.

Vând bicicletã bãrbãteascã Firbite, preț 300 lei. Tel. 
0727-687738.

Vând bicicletã copil, preț 100 lei. Tel. 0721-193476, 
0244-224862.

Vând bicicletã-3/4, fabricatã în Franța. Tel. 0746-
434502.

Vând biciclete aduse Elveția, preț 125 lei/buc. Tel. 
0721-582433; 0766-237222.

Vând tricicletã pentru adulți, nouã, preț. 200 EU. Tel. 
0745-858176.

Vând bicicletã electricã. Tel. 0728-955169.

Vând diverse piese de biciclete, preț negociabil. Tel. 
0721-582433; 0766-237222.

Vând bicicletã Germania, adult, preț 400 lei. Tel. 
0771-667347.

}
TRANSPORT MATERIALE DE CONSTRUCȚII: 
- NISIP, PIETRIȘ, RIDIC MOLOZ, PÃMÂNT 
GRÃDINÃ. PREȚURI ACCEPTABILE. TEL. 
0723/571874.

EFECTUEZ TRANSPORT, CU IVECO 3,5 t, 
MAXI - LUNG 16 mc, ÎN JUDEȚ / ȚARÃ, 
PREȚURI NEGOCIABILE ÎN FUNCȚIE DE KM ȘI 
GREUTATE. TEL. 0721-944928.

TRANSPORT MARFÃ, NISIP, PIETRIȘ, 
PÃMÂNT, MOLOZ, MATERIAL LEMNOS, 
MOBILÃ ȘI DIVERSE. DEBARASÃRI MOBILÃ 
VECHE, CU PERSONAL. PREȚURI BUNE. TEL. 
0726-678776.

ADUC de la 1 la 6 mc PÃMÂNT VEGETAL, NISIP, 
BALASTRU ȘI RIDIC MOLOZ. TEL. 0726-
678776.

PRODUCÃTOR, ADUC LA COMANDÃ, LA CELE 
MAI MICI PREȚURI, URMÃTOARELE PRODUSE: 
NISIP, PIETRIȘ, BALASTRU, REFUZ DE CIUR, 
PÃMÂNT NEGRU VEGETAL ȘI RIDIC MOLOZ 
(DEBARASÃRI). TEL. 0726-678776.

IMPORTANT!
Anunţurile NU sunt gratuite pentru 

următoarele categorii:
• oferte de serviciu

• tranzacţionarea de metale şi pietre preţioase;
• pierderi acte;

• avize de mediu, ape;
• producători particulari;

• fermieri, crescători de animale;
• echipe de muncitori şi alte feluri de 

organizare;
• servicii de contabilitate;

• manufacturarea şi vânzarea de cazane de 
ţuică;

• prestări de servicii cu grad ridicat de 
periculozitate;

• prestări servicii matrimoniale;
• persoane zice autorizate;

• închirieri/ vânzări spaţii comerciale;
• orice tip persoană juridică.

ANUNŢURILE GRATUITE SE PRIMESC TELEFONIC SAU PE 
TALONUL DIN ZIAR LA SEDIU SAU PRIN POŞTA.

EXECUTÃM LUCRÃRI DE SÃPÃTURI, 
MECANIZAT ȘI MANUAL, BECIURI, 
FUNDAȚII, FOSE, CANALIZARE, APÃ, GAZE 
ȘI ELECTRICITATE. DEȚINEM ȘI MAȘINÃ DE 
TÃIAT ASFALT, PICAMER. DEMOLÃM CLÃDIRI 
ȘI TRANSPORTÃM MOLOZ, PIETRIȘ ȘI 
PÃMÂNT. PERSOANÃ SERIOASÃ. TEL. 0742-
544644, 0726-678776.

Efectuez orice transport cu Papuc Logan, prețuri 
avantajoase. Tel. 0768-367834.

Transport nisip în cantitãți mici. Tel. 0768-367834.

Efectuez transport la aeroportul Henri Coandã. Tel. 
0732-933111.

Efectuez transport cu Mercedes-3,5 t, preț 2 lei/
km. (Deținem oameni pentru transport). Tel. 0723-
364673.

Transport cu auto propriu, 3,5 t, orice. Tel. 0728-
527475.

Ridic moloz de la domiciliul clientului. Tel. 0728-
527475.

Efectuez transport mobilã, preț 2 lei/km. (Deținem 
oameni pentru transport). Tel. 0723-364673.

Efectuez transport, la orice orã ,distanțe diferite cu 
dubã. Tel. 0740-467922, 0746-081323.

Aduc piatrã, nisip, pãmânt, ridic moloz. Tel. 0732-
933111.

Efectuez transport marfã cu dubã 3,5 t, lungime 4,60 
m, preț neg. Tel. 0735-844487.

informaţie, reclamă
p u b l i c i t a t e p u b l i c i t a t e

informaţie
reclamăAnunţuri GRATUITE PRAHOVA: 0244 513343, 0244 590066, 0244 595000, luni-vineri orele 9-17

Vizitează cu VOUCHERE
DE VACANŢĂ!

ROMÂNIA

Bucură-te de 
vacanţe fericite, 

alături de cei dragi
VISEAZĂ! 

DĂRUIEŞTE IUBIRE!

ZÂMBEŞTE DIN PLIN!

Rezervă-ţi vacanţa la: 004 0740 021651,

Te aşteptăm cu drag
să te bucuri 

de o călătorie fericită, 
alături de noi!


