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VÎNZÃRI
DIVERSE

VÂND sufragerie nouã. Tel.
0755765229. (C.181120190005)

VÂND bicicletã nemþeascã de
damã, stare foarte bunã.
0732522436.

VÂND þuicã 10 lei/ litru, Cãlineºti.
Tel. 0783040630.
(C.281120190012)

Anunþuri la telefon
VÂND centralã pe lemne Junkers.
Tel. 0755382249.

VÎNZÃRI
AUTO

ROMÂNEªTI
LOGAN MCV, 2012, euro 5, AC
servo, albastru, cauciucuri iarnã/
varã, preþ 4.400 euro. Tel.
0730718249. (C.271120190003)

VÂND Logan 1.5, fabricaþie 2006.
Tel 0770534390. (C.mb)

VÂND Logan Prestige 1.6, 16
valve, 105 C.P, 2010, 48.500 km
reali, GPL nou. Tel. 0732522436.

STRÃINE

VÂND W Jeta, iunie 2015, 1,2
benzinã, 54.000 km, stare
ireproºabilã. Tel. 0744150630.
(C.251120190005)

VÂND Peugeot 407, an 2009. Tel.
0737327466. (C.181120190039)

VÂND Toyota Avensis, negru,
2006, 1.8 benzinã, preþ 3.000 euro.
Tel. 0722232313.
(C.261120190032)

VÎNZÃRI
IMOBILIARE
GARSONIERE
PROPRIETAR, vând garsonierã,
Popa ªapcã, etaj 3/3, negociabil,
38.700 euro. 0729851286;
0744618889. (C.181120190014)

Apartamente
2 camere

VÂND apartamente noi, deosebite
Banatului, etaj 2, în vilã.
0744896025. (C.071020190013)

VÎND apartament 2 camere
Craiovei bl S3, preþ 72.000 euro.
Tel. 0746184221.
(C.281120190007)

VÎND apartament 2 camere
ultracentral, preþ 53.000 euro. Tel.
0736366182. (C.281120190009)

VÂND apartament 2 camere, T.
Vladimirescu. Preþ 62.000 euro.
Tel. 0723615437.
(C.141120190016)

NEGRU VODÃ-Spitalul Militar,
parter, confort I,
semidecomandat, 48 mp.
0735550223. (C.251120190057)

VÂND apartament 2 camere,
Mãrãºeºti, 45 mp, etaj 1/4, preþ
45.000 euro. Tel. 0728999060.

Apartamente
3 camere

VÂND apartament 3 camere,
Gãvana II, confort I, etaj 1,
îmbunãtãþit. Tel. 0722634566.
(C.251020190002)

VÂND apartament 3 camere,
decomandat, termopane, centralã
termicã, 67 mp, Bascov, 47.000
euro. Tel. 0765242186.
(C.211120190002)

VÂND apartament 3 camere,
confort I, decomandat, Prundu-
Depou. 0744699961.
(C.111120190011)

VÂND apartament de lux 3
camere, Traian. Exclus agenþii.
Tel. 0732522436.

CASE
VÂND vilã cu toate utilitãþie,
ºoseaua Naþionalã. Tel.
0723399165; 0752123838.
(C.241120190009)

VÂND/ Închiriez vilã Gãvana 3,
220 mp locuibili, curte 500 mp.
Tel. 0745761412.
(C.191120190003)

VÂND casã com Suseni, jud
Argeº, 4.000 mp teren, livadã de
pomi. Tel. 0722688561.
(C.111120190002)

VÂND vilã P+M, nouã, Bradu, 1,5
km de Tg. Sãptãmânal, 76.000
euro. Tel. 0746019911.
(C.2611201905)

VÂND casã, toate utilitãþile, zona
Retevoieºti. Tel. 0768259566.
(C.261120190028)

CASÃ nouã P+ 1, str Marta
Rãdulescu, 4 camere, 400 mp
curte amenajatã. 0771030241.
(C.271120190008)

VÂND casã com. Stolnici, toate
utilitãþile. Tel. 0732522436.

VÂND casã+ teren, com. Cuca-
Argeº. Tel. 0748098199.
(C.191120190009)

TERENURI
VÂND teren 1.000 mp Prundu
Platou, toate utilitãþile, 2
deschideri, între vile, preþ 108
euro, negociabil. Tel. 0760714688.
(C.271120190013)

VÂND teren 537 mp, deschidere
22 m, Smeura de Sus. Tel.
0744285278. (C.011120190006)

PROPRIETAR, vând 1.679 mp,
teren construcþie cu utilitãþi,
Slãtioarele, zona Service. Tel.
0742051235. (C.061120190005)

VÂND teren 720 mp, str.
Grigoreºti, preþ 25 euro/ mp. Tel.
0765316200. (C.181120190003)

VÂND teren 10. 000 mp Albota,
stradal, utilitãþi. Tel. 0745897813.
(C.151120190012)

PITEªTI 840 mp D= 25m, la stradã
cu vad, regim S+ P +3E.
0771030241 (C.271120190009)

TEREN intravilan ªtefãneºti-
Primãverii, 8.000 mp, utilitãþi,
parcelabil, negociabil.
0729151416. (C.191120190022)

SPAÞII
CUMPÃR spaþiu cu vad, suprafaþã
micã, în Piteºti sau Mioveni. Tel.
0744649939. (C.071120190005)

ÎNCHIRIEZ spaþiu comercial 28
mp, 11.5 euro/ mp, Nicolae
Bãlcescu (Nord). Tel. 0744159469.
(C.281120190011)

OFER spaþiu comercial 185 mp,
nivel, 1000 euro net- nivel, 4
nivele, direct proprietar. Strada
Ion C. Lerescu 8, lângã CEZ
ENERGY, Kaufland, 3 Benzinãrii.
0744390010. (C.F: 5037)

ÎNCHIRIEZ SPAÞIU ETAJ 1 - 100
MP; ETAJ 2 - 100 MP. EXERCIÞIU
-PIAÞA TRAIAN. TEL:
0744343373. (C.bf: 1233)

ÎNCHIRIERI
PROPRIETAR închiriez
apartament vilã, 2 camere,
modern, Banatului. 0721918129;
0744896025. (C.071020190014)

ÎNCHIRIEZ apartament 3 camere,
ultracentral, renovat ºi utilat.
0729848135. (C.201120190004)

PRIMESC o fatã în gazdã, zona
Nord Spitalul Militar. Tel.
0348/419474. (C.251120190002)

PRIMESC în gazdã zona Gãvana.
Tel. 0748318889.
(C.251120190017)

ÎNCHIRIEZ camere curte, zona
Argeºana. Convenabil.
0758625780. (C.251120190038)

OFER închiriere garsonierã
mobilatã 25 mp, utilatã, în bloc
nou, zona Teilor, preþ 1.000 lei.
Tel. 0753768199.
(C.251120190052)

CAUT colegã apartament, zona
Prundu, mobilat, utilat, 400 lei/
lunã. Tel. 0720125332.
(C.251120190044)

CADASTRU
CERTIFICAT
ENERGETIC

Tel. 0248 610 093, 0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

GARSONIERÃ curte,
Prundu, 1 bãiat- 650; 2
bãieþi 500 lei; 3-4 bãieþi -
400 lei. Inclus utilitãþi.

0743922377.
(C.131120190036)

OFER spre închiriere
apartament 2 camere,
Popa ªapcã, mobilat,

utilat, renovat, 280 euro.
Tel. 0724251690.
(C.281120190002)

VÂND teren 8.300 mp+
5.149 mp, livadã pruni,
intrare Podul Broºteni.

Tel. 0723333599.

VÂND teren intravilan
8.000 mp, Albota lângã
Institut, 5 euro/ mp. Tel.

0723333599.

VÂND teren 8.300 mp+
5.149 mp, livadã pruni,
intrare Podul Broºteni.

Tel. 0723333599.

VILÃ nouã de vânzare,
finisatã la cheie, gata de
locuit, branºatã la toate
utilitãþile, intabulatã,
situatã la Pasarela
ªtefãneºti- Argeº, în
cartier construit nou.

Relaþii, la tel.
0744678116.

(C.191120190012)

CASÃ Prelungirea
Craiovei, 900 mp inclusiv
curte, complet utilatã, 5

dormitoare, living,
bucãtãrie, etc.

0744314217. (C.BF: 1086)

VÂND apartament 3
camere, et. 1, Banat, 51
mp, conf. 2, centralã,

îmbunãtãþit, 52.000 euro.
0721301720.

(C.041120190015)

UNIC Proprietar, vând
Touareg alb, 2009, full

options, 130.000 km. Tel.
0744314217.

(C.041120190004)

VÂND BARCÃ DE
CAUCIUC, FABRICATÃ LA
ROLAST. NEFOLOSITÃ.
PREÞ 4.000 LEI. TEL:

0723333599.

VÎND/ÎNCHIRIEZ
SPATII COMERCIALE,

stradal, Craiovei,
120/140 mp.

Tel. 0799 00 88 22.

CADASTRU
CARTE

FUNCIARÃ
Rapid! Ieftin!

Nu se percepe TVA!
0248280813, 0744273422

ApArtAmente noI
cu 3 camere.

Finisate.Zonă centrală,negru Vodă.
www.carpati.maia.ro

0799 00 88 22

DOAMNÃ maturã. Tel.

0723035575. (C.241120190032)

FRUMOASÃ, 23 ani, ofer clipe de
vis. Tel. 0728078762.
(C.291020190016)

BRUNETÃ 25 ani, te aºtept la
mine. Am locaþie. Tel.
0741552756. (C.181120190043)

MASAJ de relaxare pentru
doamne ºi domniºoare. Tel.
0738314438. (C.181120190060)

Maturã, tel. 0723035575.
(C.241120190032)

BRUNETÃ, sunã-mã ºi vin la tine!
Piteºti. 0727695729.
(C.261120190019)

AAiiccii  ssee  ooffeerrăă sseennzzaaţţiiii ttaarrii!!

Modalitãþi de preluare a anunþurilor de micã publicitate:
�� CU PLATÃ, la sediile din: 4 Piteºti, Bdul Republicii nr. 1 A (lîngã Poliþia Circulaþie)  
��  TELEFONIC, o singurã zi pe lunã. Numai pentru persoane fizice, anunþuri de vînzãri diverse, electronice, auto, servicii îngrijire,
cumpãrãri diverse, animale.

NU se preiau anunþuri imobiliare, prestãri servicii, angajãri, matrimoniale, decese, 
comemorãri, citaţii, mici afaceri, magie, meditaţii. 

Tel.: 0248 222 276, 0248 215 740.  Nu se primesc pe e-mail.
��  Anunţurile de deces, comemorare, matrimoniale, senzaţii tari şi citaţii se preiau numai pe baza cãrţii de identitate. 

Se poate solicita CI şi la alte genuri de anunţuri.
��  Anunþurile se primesc în zilele lucrãtoare, între orele 9 ºi 16, pentru ediþia din ziua urmãtoare, ºi între orele 8 ºi 18.00, 
pentru alte ediþii; duminica, între orele 9 ºi 15.
�� Tarifele sînt postate pe www.curier.ro, la secþiunea publicitate.

Anunturile de mica si mare publicitate sînt postate pe www.curier.ro, PUBLICITATE PDF  
APARTAMENTE NOI - TEILOR

Central, str. Teilor / Exerciţiu,
�� GARSONIERE şi APARTAMENTE de la 50.540 euro

��  Finisaje de lux ��  Compar1mentări generoase.
0799 00 88 33 /  www.maiateilor.ro

CASE NOI, GĂVANA 3,
la cheie, complet finisate,
toate utilităţile, 220 mp,

P+1+M, 115.000 euro
Tel. 0799 00 88 22

AASSOOCCIIAATTIIAA  DDEE  TTIINNEERREETT
SOLARIS OORRGGAANNIIZZEEAAZZÃÃ::

� CURSURI DE CALIFICARE - 
RECALIFICARE

CURSURI AVIZATE I.S.C.I.R.
PLATA ÎN 3 RATE

Relatii, la sediul asociatiei din Pitesti, str. Al. Odobescu nr. 11,
Cãmin 1 SECONA, etaj II, cam. 1, (zona Piata Ceair), tel.

0248/222200, 0248 606 222, 0744 102 000 
si Bdul Republicii bl. 5, IRTA (vizavi de AJOFM), tel 0248 222 228.

CERTIFICATUL DE CALIFICARE PROFESIONALÃ SE ELIBEREAZÃ
ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII ÎNVÃTÃMÎNTULUI.

- COFETAR-PATISER
- BUCÃTAR 
- OSPÃTAR 
- LUCRÃTOR ÎN COMERT
- MÃCELAR-TRANSATOR
- LUCRÃTOR PREL. CÃRNII
- VÎNZĂTOR
- OPERATOR MEZELURI
- MORAR PANIFICATIE
- NOTIUNI FUNDAMENTALE IGIENÃ

- MASINIST UTILAJE CALE SI
TERASAMENTE
- LÃCÃTUS MECANIC
- MECANIC AUTO
- ELECTRICIAN AUTO
- ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCŢII
- SUDOR
- SCULER MATRIŢER
- IZOLATOR

- COAFOR - FRIZER
- MANICHIURĂ
- MASEUR 
- COSMETICIAN
- CAMERISTÃ HOTEL
- CONTABILITATE
- OPERATOR INTRODUCERE  
VALIDARE si PREL. DATE (PC)
- INSPECTOR RESURSE UMANE
- ADMINISTRATOR PENSIUNE
- FLORICULTOR
- PEISAGISTICÃ
- CROITOR
- INSPECTOR SSM

- INSTALATOR INSTALATII   
TEHNICO-SANITARE si GAZE

- ZIDAR - PIETRAR
- FIERAR BETONIST
- DULGHER - TÎMPLAR - 
PARCHETAR

- INSTALATOR INSTALAŢII    
ÎNCÃLZIRE CENTRALÃ

- MONTATOR PERETI si
PLAFOANE GHIPS CARTON

- CONFECTIONER MASE 
PLASTICE si ALUMINIU

- LUCRÃTOR CRESTERE ANIMALE
- LUCRÃTOR CULTURÃ PLANTE

DDEESSCCHHIIDDEERREEAA  VVAA  AAVVEEAA  LLOOCC  LLAA  DDAATTAA  DDEE 2299..1111..22001199

� STIVUITORIST
� MACARAGIU
� FOCHIST
(OPERATOR CAZANE)

- AUTOMATIŞTI CENTRALE TERMICE
- LIFTIER
- OPERATORI RECIPIENTE GPL
- LABORANT OPERATOR TRATAREA APEI
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OFER spre închiriere garsonierã,
zona Rolast. Tel. 0744278107;
0749055875.  (C.251120190069)
PRIMESC în gazdã elev (liceu),
student, zona Dedeman.
0348/410284; 0726389194.  (C.33)
PRIMESC în gazdã, str. Þepeº
Vodã 24. Tel. 0751769263.
(C.081120190004)
ÎNCHIRIEZ camerã la casã,
Gãvana. Tel. 0741125103.
(C.261120190031)
PRIMESC în gazdã salariate,
elevi, studenþi, nefumãtori,
termen lung, Trivale.
0348/802539. (C.261120190003)
OFERTÃ! Închiriez camere,
mobilate la vilã, Nord-Kaufland,
275 lei/ persoanã. 0772031155.
(C.261120190016)
ÎNCHIRIEZ garsonierã, Fabrica de
Bere. Tel. 0723811919.
(C.181120190023)
PENSIONARÃ, primesc fatã în
gazdã, apartament 2 camere,
decomandat. Termen lung,
Prundu. Tel. 0723282806.
(C.181120190053)
OFER spre închiriere garsonierã,
utilatã ºi mobilatã, Gãvana. Tel.
0720231085.  (C.181120190019)
OFER spre închiriere garaj, 22 mp
zona Craiovei. Tel. 0742546182.
(C.191120190001)
OFER spre închiriere garsonierã
Gãvana 3. Tel. 0743328092.
(C.191120190007)
PROPRIETAR ofer spre  închiriere
apartament 3 camere, Gãvana
piaþã. Tel. 0742746558.
(C.201120190010)
ULTRACENTRAL la casã,
apartament 2 camere, 450 euro cu
utilitãþi incluse. 0771030241.
(C.271120190010)
OFER spre închiriere garsonierã
utilatã, Gãvana III. Tel.
0748890676.  (C.271120190004)
ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere
zona Exerciþiu. Tel. 0741573823.
(C.191120190015)
OFER spre închiriere apartament
2 camere, utilat, mobilat,
Banatului.  0753078536.
(C.191120190019)
OFER spre închiriere apartament
3 camere, mobilat, utilat totul nou,
zona Bere. Tel. 0744518254.
(C.211120190051)
ÎNCHIRIEZ camera,zona Nord.
Tel. 0729134122.

LOCURI DE VECI
VÂND locuri de veci, Sf.
Gheorghe. Tel. 0764445379.
(C.091020190002)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

BONÃ cu experienþã peste 15 ani,
îmi ofer serviciile. Tel.
0729816113.  (C.251120190055)
CAUT femeie nefumãtoare pentru
a însoþi bolnavã  în staþiune. Tel.
0770552132.  (C.261120190014)
CAUT îngrijitoare bãtrânã, Poiana
Lacului. Tel. 0740152173.
(C.191120190004)

MEDICALE
VÂND APARATURÃ MEDICALÃ
DE LABORATOR, NOUÃ,
NEFOLOSITÃ. TEL: 0768773770.
(C.bf: 1164)

MEDITAÞII
MEDITEZ matematicã gimnaziu,
liceu. Tehnici  la nivelul
capacitãþii elevului. 0745520582.
(C.181120190017)
MATEMATICÃ orice nivel. Prima
ºedinþã gratis. Posibil acasã la
elev. 0726348243.
(C.251120190004)
MMEEDDIITTEEZZ  lliimmbbaa  ssppaanniioollãã  oorriiccee  nniivveell,,
4400  lleeii//  ººeeddiinnþþãã..  00778833004400663300..
((CC..228811112200119900001133))

PRESTÃRI 
SERVICII

REPARAÞII MAªINI SPÃLAT
AUTOMATE- COCIOABÃ.
GARANÞIE 12 LUNI. DEPLASARE
GRATUITÃ. 0248/645543;
0723321716; 0748331545.  (C.F:
0002878)
REPARAÞII maºini spãlat.
0736758282. (C.BF: 617)

TRANSPORT mobilã.
0746063023.  (C.040320190057)
AMENAJÃRI interioare/
exterioare. Tel. 0720538595.
(C.221120190001)
REPARAÞII maºini de spãlat.
0761939122.  (C.171020190031)
ECHIPÃ executã construcþii case,
tencuieli, zugrãveli, rigips,
termosistem, instalaþii sanitare,
electrice. 0768554950.
(C.281120190004)
CAUT echipã de muncitori
construcþie casã Sãlãtrucu Argeº.
Tel. 0742356278.
(C.251120190001)
INSTALAÞII electrice interioare.
0725514447. (C.251120190012)
EXECUT amenajãri interioare ºi
exterioare. Decorativã, glet,
lavabilã, tencuieli. 0761316367.
(C.251120190014)
TRANSPORT marfã. 0770346626.
(C.071120190017)

TENCUIELI, finisaje, gresie,
faianþã -dupã catalog.
Apartamente ºi case. Avantajos.
0756359303. (C.121120190001)

EFECTUEZ amenajãri interioare,
exterioare, case la roºu, rigips,
faianþã. 0754654457.
(C.121120190045)

ZIDÃRIE tencuieli, glet, faianþã,
gresie, termosistem. Calitatea
face preþul. 0745430252.
(C.261120190001)

CADASTRU-carte funciarã!
Terenuri-390 lei! Apartamente-210
lei! Certificat energetic.
0723290682. (C.291020190002)

PROFESIONIªTI executãm
termosistem la blocuri/case,
garanþie. Amenajãri
interioare/exterioare, gresie,
rigips, glet, parchet, ºape,
tencuieli. Calitate garantatã, preþ
accesibil. Seriozitate.
0755488307. (C.181120190059)

MASAJ la domciliul. Tel.
0751755674.  (C.BF: 1281)

AMENAJÃRI interioare.
0755474599. (C.201120190012)

REPARAÞII frigidere, domiciliu.
0752154588.  (C.261120190037)

EXECUT gresie, faianþã, plus
interior, exterior. Tel. 0747503102.
(C.271120190011)

ECHIPÃ de construcþii executã
case la roºu, din lemn, amenajãri
interioare -exterioare. Ofer ºi cer
seriozitate. Tel. 0755652602.
(C.271120190002)

EXECUT gresie, faianta, glet,
lavabila, parchet. Tel.
0748145223.

PIERDERI
PIERDUT card de sãnãtate pe
numele Dumitrescu Alexandra
ªtefania. Se declarã nul.
(C.281120190001)

PIERDUT legitimaþii fotbaliºti, I-D-
uri antrenori aparþinînd ACS
Vediþa Coloneºti MS. Se declarã
nule. (C.281120190005)

DOMN 49 ani caut  doamnã pentru
cãsãtorie. Tel. 0740965231.
(C.281120190006)

MAGIE

MATRIMONIALE
EMILIAN, caut fatã prietenie,
cãsãtorie, între 30 ani. Tel.
0751017216.  (C.241120190003)

TÂNÃR, înalt, cu serviciu, casã,
maºinã, caut domniºoarã,
doamnã frumoasã, prietenie,
cãsãtorie. 0726530017.
(C.271120190015)

DOMN, 64 ani, singur, doresc
cunoºtinþã doamnã, fãrã obligaþii,
pentru prietenie. 0722873673.
(C.281120190003)

DOMN serios, doresc pentru
prietenie sau cãsãtorie o
dominiºoarã sau doamnã.
0755566845.  (C.bf: 926)
DOMN, 48 ani, divorþat, caut
doamnã pentru prietenie,
cãsãtorie. Seriozitate.
0759533544.  (C.111120190001)

DOMN, singur, locuinþã proprie,
maºinã, din Rm. Vâlcea, caut
doamnã, pentru cãsãtorie /
prietenie, vârsta între 25 ºi 50 de
ani. Tel: 0726310882 ºi
0742123650.  (C.241120190035)

VÃDUV, 52 ani, Piteºti, stabil
financiar, doresc cunoºtinþã
doamnã, relaþie stabilã.
0799475426. (C.271120190014)

TÂNÃR, 1.75/ 80,/40, locuinþã,
serviciu, doresc cunoºtinþã
doamnã, pentru prietenie/
cãsãtorie. 0756303583.
(C.191120190066)

DRÃGUÞ, caut partenerã de viaþã.
Tel. 0738444500.
(C.211120190011)

40 ANI, doresc cunoºtinþã
doamnã plinuþã, indiferent de
vârstã. 0760444453.
(C.191120190008)

BÃRBAT, 35 de ani, cu serviciu
stabil, cu locuinþã la þarã,
despãrþit legal, caut doamnã,
pentru cãsãtorie, 41 de ani, 42
maxim. Tel. 0729245349.  (C.BF:
1253)

ANIMALE
VÂND casã +teren 4.000 mp,
panoramã zona Valea Mare
ªtefãneºti, Tel. 0737983592.
(C.211120190001)

MICI AFACERI
PROPRIETAR închiriez/ vând
spaþiu servicii, (halã, trifazic, apã,
gaze), 220 mp, central, stradal.
0737794785. (C.101120190017)

CUMPÃR dosare ºi puncte ANRP.
0745897813. (C.151120190013)

ÎNCHIRIEZ punct alimentar 36 mp,
funcþionabil, Mioveni.
0740655980.  (C.211120190024)

ANGAJÃRI
Societate comercialã furnizor
Dacia Renault angajeazã sudori,
lãcãtuºi mecanici ºi electricieni.
Salariu 4.300 lei. Tel. 0741213846.
(C.041020190008)

ANGAJEZ personal spãlãtorie
auto. 0754250879. (C.271120016)

CÃMIN bãtrâni particular
angajeazã infirmierã. 0766683524.
(C.101120190020)
ANGAJEZ barman ospãtar cu sau
fãrã experienþã. Tel. 0744356419.
(C.041120190007)
SOCIETATE transport angajeazã:
conducãtori auto 3.5 t (frigo),
posesor categ. B, cu experienþã
minimum 1 an, pentru
comunitate. Salariu motivant.
0745190228; 0742219299.  (C.BF:
1267)
ANGAJEZ muncitori calificaþi în
construcþii cu permis de
conducere ºi buldoexcavatorist.
Salariu atractiv + bonuri. Tel.
0744324676. (C.201120190033)
FIRMÃ Transport persoane
angajeazã ºofer cat. D, cu atestat;
mecanic de microbuze ºi
autobuze. Se oferã: salariu
motivant, condiþii de muncã
foarte bune. 0724444244;
0734999970.  (C.111120190015)
S.C. angajeazã pentru atelier
mecano-sudurã în Mãrãcineni
frezor universal, ºi sudor MIG-
MAG. Tel. 0746270850.  (C.BF:
1194)
ANGAJEZ ºofer camion 7,5 tone
intern, garaj în Topoloveni. Tel.
0726739885. (C.BF: 1270)
ANGAJEZ ºofer TIR  intern ºi
extern, tur-retur, garaj
Topoloveni.  Tel. 0726739885.
(C.BF: 1270)
CLINICÃ MEDICALÃ ANGAJEAZÃ
MEDIC STOMATOLOG
GENERALIST. TEL: 0768773770.
(C.bf: 1164)
S.C. angajeazã  manipulant. Tel.
0740315360. (C.191120190006)
ANGAJEZ ºoferi profesioniºti
experienþã TIR,  transport  intern.
Sistem platã avantajos.
0744422482. (C.151120190015)
S.C. cu sediul în ªtefãneºti, profil
fier forjat angajeazã muncitori
calificaþi ºi necalificaþi, experienþa
în domeniul constituie avantaj
.Salariu atractiv în funcþie de
competenþe, dupã proba de lucru.
Deasemenea permisul de
conducere contituie avantaj.Tel.
0728007400. (C.BF: 1274)

S.C. Cabrini Road angajeazã
ºoferi pentru comunitate pe 3,5
tone. Tel. 0737316400.
(C.151120190008)

ANGAJÃM patiser ºi vânzãtor
patiserie. Tel. 0740068527.
(C.181120190050)

PENSIUNEA Cora Piteºti
angajeazã cameristã,
nefumãtoare. Salariu net 1.700
lei+ masã, posibilitate cazare.
Program o zi 08.00- 22.00, o zi
liberã. Tel. 0724470485.
(C.181120190044)

FERMÃ de pui angajeazã
muncitori. Tel. 0742746558.
(C.201120190009)

ANGAJÃM ospãtãriþe cu / fãrã
experienþã pentru perioadã lungã.
Program de lucru lejer ºi flexibil,
salariu deosebit. Rugãm
seriozitate. Tel. 0724323981.
(C.211120190007)

ANGAJEZ lucrãtor comercial
pentru super market  Lunca
Corbului. Tel. 0741068680.
(C.191120190010)

RESTAURANT "La Strada"
angajeazã ajutor de bucãtar, cu
experienþã. 0732763107.  (C.BF:
1231)

ANGAJEZ sudor, cunoºtinþe
lãcãtuº mecanic. Salariu 1.500 lei,
net. Tel. 0752508116.  (C.BF:
1235)

Societate comercialã furnizor
Dacia Renault angajeazã sudori,
lãcãtuºi mecanici ºi electricieni.
Salariu 4.300 lei. Tel. 0741213846.
(C.041020190008)

ANGAJEZ electrician iluminat
public. Salariu atractiv. Tel.
0784185454.  (C.BF: 1237)

OFER spre închiriere
apartament 3 camere,

mobilat, utilat, 3
balcoane, centralã
proprie, vis-a-vis de

Dedeman, preþ 1.000 lei.
Tel. 0744314883.
(C.151120190003) 

OFERTÃ incredibilã! De
vânzare numai astãzi,
teren intravilan între

case, com. Albota, la preþ
de numai 4.5 euro/ metru

pãtrat. Terenul este
parcelabil, are toate

utilitãþile în apropiere ºi
este aproape de ºoºeaua

naþionalã. Tel.
0744676009.

(C.151120190004) 

CABINET CONTABILITATE 
oferă serviciile

următoare:
- evidenţe contabile complete,
- întocmim situaţii financiare,
- înfiinţăm societăţi
comerciale,
- evidenţă resurse umane,
inclusiv REVISAL.

Informaţii, la tel.
0722.391.011 sau

0723.170.785.

În sprijinul oamenilor cu
probleme vine cu multe

leacuri RODICA,
binecunoscutã de

Dumnezeu prin puterea ei
deosebitã ºi a harurilor
sfinte. Rezolvã cazuri

lipsite de orice speranþã,
poate vedea trecutul,
prezentul ºi viitorul,

dezleagã ºi îndepãrteazã
cele mai puternice
farmece ºi blesteme

dezleagã cununii legate
aduce persoana iubitã,
împacã familii dezbinate,
face de dragoste, spor,

noroc, sãnãtate, reuºite în
afaceri, vindecã

impotenþa, viciul bãuturii,
stresul, depresia, etc.
Contactaþi-o cu mare
încredere pentru a vã

ajuta cu toatã experienþa
ºi priceperea ei. Telefon:

0759550302.
(C.191120190028)

EXECUT zugrãveli, glet,
lavabilã, gresie, faianþã,
parchet. 0748145223.
(C.121120190042)

CÃUTÃM  bonã, persoanã
serioasã, copil 3 ani ºi 2
luni. Tel. 0724216839.
(C.191120190026) 

VÂND aparat medical
biorezonanþã (300

terapii). 0723333599. 

Ziarul nostru îºi rezervã dreptul de a-ºi selecta
clienþii pentru anunþurile de micã publicitate.

SOLICIT angajare ca ºofer sau
manipulant 0727779032.

Vreau sã am un 
loc de Muncã!

Cauţi un loc de muncă?
Sute de anunţuri de angajare în

Curierul zilei.
Anunturi de mare şi mică publicitate,

eficienţă şi profesionalism.
Alege ziarul cu cel mai mare tiraj!

ANGAJEZ 
ŞOFER LIVRATOR
produse alimentare. 

Tel. 0744363825. 

SC în domeniul construcţiilor
angajează în condiţiile legi 

MUNCITORI
în construcţii -

FINISORI. 
Relaţii la tel. 0741230115.

Angajez 
şofer TIr,

persoană şi peste 50
de ani, tur-retur Italia. 

Tel. 0722215547.

Poţi începe o afacere cu bani puţini !!!
OFERIM SPAŢII DE ÎNCHIRIAT 

pentru vânzări diverse în 
EN-gross-ul LEGUME/FRUCTE 

de pe str. Depozitelor, 
vizavi de CNCD.

Relaţii, la sediul firmei.
Preţurile sunt foarte accesibile!

ELECTRICIAN AUTOMATIST – Piteş(
Cerinţe: � Studii medii: liceu sau scoala profesionala (calificare
de electrician) � Cunoasterea si interpretarea unei scheme
electrice si pneuma1ce � Cunos1nte u1lizare instrumente de
masura si control � Cunos1nte generale despre senzori  foto,
induc1vi, capaci1vi � Cunos1nte generale despre variatoare
de tura1e pentru motoare � Cunoasterea principalelor legi si
principii din domeniul electric: legea lui OHM, legea lui
Kirckoff, legarea serie-paralel a rezistoarelor n Cunoasterea
principalelor aspecte privind motoarele electrice CC/CA –
principii de func1onare, conectare, diagnoza � Cunoas1nte
primare automate programabile � Cunoasterea elementelor
de securitate precum si principiile de func1onare dintr-o
instala1e electrica: releu de securitate, bariere fotoelectrice,
butoane de urgenta, etc � Flexibilitate, dinamism si rapiditate
in adaptarea la cerintele companiei, rezistenta la stres si lucru
sub presiune.
Responsabilita1: � Predă-preia tura de la schimbul anterior
� Intervine in caz de defec1uni electrice/pneuma1ce pe liniile
de produc1e � Face verificari zilnice la echipamente � Executa
sarcinile de mentenanta preven1va aferente postului din
programul de mentenanta � Men1ne curatenia la locul de
munca� Executa sarcini specifice transmise de superiorul
ierarhic.
Durata contract: Contract pe perioada nedeterminata
Date de contact:
Adresa: Pites(, str, Depozitelor nr. 59C / Telefon: 0248 28 65
50. Email: felicia.dumitru@plas(comnium.com
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SC GEMCREST STYLE SRL,
cu sediul în Bascov, strada Paisesti Drumul National nr.09,
jud. Arges continua traditia inceputa în anul 2002 de catre

SC MONO HOUSE ROM SRL
în productia de articole confectii dama pentru livrari in UE, si
sporeste capacitatea de productie
prin angajarea urmatoarelor categorii de personal:

- SEFI LINIE PRODUCTIE;
- CONFECTIONERI/ASAMBLORI;
- CROITORI;
- CALCATORI-FINISORI.
Activitatea se desfasoara într-un singur schimb, de

luni pana vineri in intervalul orar 7:00-15:30.
Va asteptam la sediul companiei situat la adresa
mentionata, in zona blocurilor din comuna Bascov
(aceeasi cladire a SC MONO HOUSE ROM SRL).

Telefon: 0248 270145
Mobil: 0747 113093.

SC RADICSTAR SRL angajează:
� CONTABIL DE GESTIUNE cu experienţă
Cerinte: � studii economice � experienta minima 3 ani � cunos3nte legisla3ve in domeniul financiar-contabil
� seriozitate, aten3e la detalii si bineinteles predarea lucrarilor la 3mp � sa lucreze bine în echipa, de asemeni

sa ii placa lucrul cu clien3i � orientare catre rezultate � cunoastere program de contabilitate Charisma cons3tuie avantaj.
Contact: resurseumane@radicstar.ro sau la nr. de tel. 0751303410.
� INGINER CONSTRUCTOR / DEVIZIST
Cerinte: l Nivel de studii: superioare, profil CONSTRUCTII � Capabil sa lucreze independent dar si sa performeze in echipa
�Cunos3nte aprofundate de lucru in acest domeniu � Competente bune de comunicare � Persoana organizata, atenta la detalii.
Contact: marius@radicstar.ro sau la nr. de tel. 0751303414.
� FRIGOTEHNIST - AUTOMATIST TERMOVENTILAŢII
Cerinte: � Studii de specialitate l Cunos3nte automa3zari - cons3tuie avantaj � Capabil sa lucreze independent dar si sa
performeze in echipa � Cunos3nte aprofundate de lucru in acest domeniu.
Contact: marius@radicstar.ro sau la nr. de tel. 0751303414.
� VÂNZĂTOR � pentru magazinele proprii (zona Trivale si Gavana) VANZATOARE cu experienta în domeniul alimentar. Oferim: � Pachet salarial
atrac3v. Contact: 0730582593 sau resurseumane@radicstar.ro

SC angajează
vvîînnzzăăttoorr ttoonneettăă

pprreeSSăă,, de preferat
pensionar, ppeennttrruu  MMiioovveennii..  

tel. 0748192233.

VAGABOND CLOTHING - Fabrică de confecţii textile, cu
sediul în Costeşti, str Necşuleşti nr. 1, ANGAJEAZĂ

� ŞEFI LINIE PRODUCTIE, cu experienta în coordonarea si
urmarirea productiei.
� MODELIER, cu experienta in realizarea si verificarea
mostrelor de producttie.
� CONFECTIONERI, cu experienta în realizarea operatiilor
complexe în masina liniara de cusut.

Relaţii, la tel. 0761681626 sau la sediul societatii din Costesti.

SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajează:
� MECANIC bULDOExCAvATOR � MECANIC
MINIÎNCĂRCĂTOR � MECANIC ExCAvATOR

PNEURI � MUNCITOR NECALIfICAT 
� ZIDAR PIETRAR � ZUgRAv � SUDOR

� fIERAR bETONIST � LĂCĂTUŞ MECANIC.
Se oferă salarii atractive şi negociabile.

Relaţii, la telefoane: 0722844986, 0724509988.

Pentru dezvoltarea activităţii de distribu1ie
carne porc, DUMAGAS AGRI SRL din Piteşti,

angajează 
CONDUCĂTORI AUTO (categoria C+E
cu atestat) şi categ.B, pentru distribuţie carne
şi MANIPULANT DEPOZIT. Program

de lucru de 8 ore pe zi.
Relaţii la tel.: 0723233796, 0731033575.

Curierul zilei
ANGAJEAZ. 

AGENTI de
PUBLICITATE.
De preferat persoane cu
disponibiliate de timp
(eventual pensionari) 

Si EXPERIENTA în vînzari. 
Tel. 0348 439 035.

CV, la e-mail 
marian@curier.ro

PENSIUNE PITEŞTI
angajează 

AJUTOR
BUCĂTAR. 
Salariu 1.700 lei. 
Tel. 0744313776.

COMPANIE MULTINAŢIONALĂ DE CATERING
angajează PATISER - COFETAR

pentru cantina Dacia Mioveni.
- experienţă în domeniu de minimum 2 ani
- program în 3 schimburi, 5 zile/săptămână, 8 h/zi
- pachet salarial motivant, se oferă spor de noapte şi
spor de weekend
- conditii legale, posibilităţi reale de avansare.
Persoana contact: Dan Sârbu – 0747 039 253.

SC CONSTRUCŢII angajează

urgent GESTIONAR 
depozit materiale de
construcţii. Relaţii, tel.

0729.101.887.

Firmă de pază şi
protecţie 
angajează 

AGENT VÂNZĂRI,
cu experienţă în domeniu.

Rela2ii la tel.
0756.063.461.

curier tV 
anGaJeaZă 
aGenţi

VînZări.
tel. 0248/215740.

DELTA PLUS TRADING
ANGAJEAZĂ

- VOPSITOR
- PREGĂTITOR

VOPSITOR.
Relaţii, la 0744353033.

SC ENERGOMONTAJ
GRUP SRL angajează

MOTOSTIVUITORISTI,
salariu motivant.

Relaţii, la sediul firmei în
Bascov, str.Serelor nr.14

sau tel. 0740159861.

În vederea extinderii activităţii noastre, angajăm în
domeniul ELECTRIC ŞI ELECTROTEHNIC:

� INGINER ELECTRIC
� ELECTRICIENI (medie/joasă tensi u ne,
autorizaţi ANRE).

Pentru detalii, vă rugăm să sunaţi la 
0248/210 145 sau 0747/198 714. 

CONSTRUIM HALE INDUSTRIALE ÎMPREUNĂ, 
angajăm în condiţii excelente:

� DULGHERI � FIERARI
� ZIDARI � LĂCĂTUŞI

Pentru detalii, vă rugăm să sunaţi la 
0248/210 145 sau 0747/198 714.

ANUNT  PUBLIC 2
ANDREESCU MARIUS, cu domiciliul in municipiul Pitesti, str.
Popa Sapca , nr. 5, blc. D33, sc. C, etj. 2, ap. 5, jud Arges,
titular al planului/programului “PUD pentru Construire
locuinta” din localitatea Pitesti, strada Garoafelor, nr. 3B,
Arges, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii
de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul
mentionat si declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la
sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Pitesti,
din localitatea Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges, sau
APM Arges, de luni pana joi intre orele (9.00 – 11.00).
Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul
A..P.M. Arges, in termen de 15 zile de la data publicarii
anuntului.

MODERN IMPEX SRL, 
înfiintata în anul 1991, cu experienta
în domeniul transporturilor de peste

15 ani, angajeaza:

- SOFER INTERN
CIMENTRUC pentru

efectuare curse in zona Brasov.
Salariu NET 5.000 LEI.
- SOFER TIR 

pentru transport comunitate.
Diurna 70 Euro/zi.

Tel. 0756079536.

Firmă de construcţii angajează
� lăcătuş mecanic
� sudor � instalator
� muncitori necaliFicaţi.
Candidatul ideal:
- studii: calificare sudor/lăcătuş mecanic/instalator
- experienţă ca buldoexcavatorist/ sudor/ lăcătuş
mecanic /instalator.

Relaţii, tel. 0248 27 27 97, 
e-mail: office@deltatermoconstruct.ro

HOTEL ULTRACENTRAL
angajează: 

BUCĂTAR, AJUTOR
BUCĂTAR, OSPĂTAR,

OSPĂTĂRIŢĂ.
TEL. 0723670611.

BIDEPA ANGAJEAZA
AGENTI DE INTERVENTIE

CERINTE:  - Varsta cuprinsa intre 20 – 50 ani;
- Sa detina ATESTAT;
- Sa  detina permis de conducere;
- Fara cazier judiciar;
- Abilitati de comunicare si limbaj ingrijit;
- Studii medii;
Persoanele interesate vor trimite un C.V. la e-mail:
bidepapitesti@gmail.com  , iar cele selectionate vor fi
contactate telefonic pentru a se prezenta la interviu. 
Relatii suplimentare la telefon: 0744/312162.

ANUNŢ
Lichidări Info Consult SPRL, lichidator judiciar al SC ROMTUR
INTERNAŢIONAL SRL PITEŞTI, CUI: RO6866058, societate in faliment,
dosar nr.205/1259/2011 pe rolul Tribunalului Specializat Argeş,
organizează in data de 12.12.2019, orele 13,00,  la sediul lichidatorului
judiciar, str. Republicii, nr. 35, et.2, Câmpulung, jud. Argeş, licitaţie
publică deschisă, cu strigare, având ca obiect vânzarea următoarelor
bunuri: 
1. Teren extravilan in suprafaţă de 2.107 mp, preţ 13.200lei; 2.Teren
extravilan in suprafaţă de 3.123 mp, preţ 18.900; 3. Teren extravilan in
suprafaţă de 3.188 mp, preţ 20.300. Terenurile sunt  situate  localitatea
Bumbeşti Jiu, jud. Gorj.  
In cazul in care bunurile nu se vând la licitaţia anunţată, se vor organiza
alte licitaţii in datele de 19.12.2019, 09.01.2020, 16.01.2020 şi 23.01.2020,
în aceeaşi locaţie şi in aceleasi condiţii. Ofertanţii trebuie să consemneze
garanţia de 10% din valoarea bunului licitat, cu numerar sau prin
depunerea acesteia in contul RO12PIRB0301766441001000 deschis la
FIRST Bank SA, Piteşti, pe numele SC Romtur Internaţional SRL. Relaţii
suplimentare la telefonul  0744.772.619, e-mail gheorghe.banu@gmail.
com.

ANUNŢ VÂNZARE
Lichidări Info Consult SPRL, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei
SC MOTOR AG SRL - în insolvenţă, cod de identificare fiscală RO16203850,
cu sediul social în comuna Bradu, sat Geamăna, str. DN 65B, km 2,
Varianta Vamă-Slatina, jud. Argeş, număr de ordine în registrul comerţului
JO3/399/2004, dosar nr.730/1259/2013 pe rolul Tribunalului Specializat
Argeş, organizează in data de 04.12.2019, orele 12,00,  la sediul social al
debitorului SC Motor AG SRL din comuna Bradu,  sat Geamăna, str. DN
65B, km 2, Varianta Vamă-Slatina, jud. Argeş,  licitaţie publică deschisă,
cu strigare, având ca obiect vânzarea următoarelor Bunuri mobile, aflate
in proprietatea SC Motor AG SRL: 
1. Autoutilitară Renault Trafic, AG-92-PRO, la preţul de 2.900 lei; 2.
Autoutilitară Renault Trafic, AG-93-PRO, la preţul de 2.900 lei; 3.
Autoturism BMW 325, AG-02-BMW, la preţul de 11.890 lei; 4.
Echipamente tehnologice şi mobilier, la preţul de 121.038 lei; 5. Piese de
schimb, la preţul de  206.466 lei. Toate preţurile sunt fără TVA.
Dacă bunurile nu se vând, se vor organiza alte licitaţii publice deschise, cu
strigare, în aceleaşi condiţii şi locaţie, în datele de 11.12.2019 şi
18.12.2019, orele 12,00.
Ofertanţii trebuie să consemneze o garanţie de 10% din valoarea bunului
scos la licitatie, depusă in contul RO03 RNCB 0022 0558 9124 0001 deschis
pe numele SC Motor AG SRL la BCR SA Piteşti, suma respectivă trebuind
să existe în cont la data şi ora anunţată pentru licitaţie. Licitaţia se
organizează în conformitate cu prevederile art. 116-117 din Legea
nr.85/2006 şi a Hotărârii Adunării creditorilor din data de 14.11.2019. 
Relaţii suplimentare la telefonul  0744.772.619, e-mail
gheorghe.banu@gmail.com.

S.C. APĂ CANAL 2000 S.A., 
cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.
24A, judeţul Argeş, ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru
ocuparea a două posturi de MAISTRU în cadrul Secţiei
Operare Apă Zona Metropolitană.
Scopul postului de maistru este să coordoneze forma2ia de
lucru pentru a asigura derularea intervenţiilor programate
și accidentale specifice serviciului de alimentare cu apă și
de canalizare.
Cerin2ele și condi2iile pentru participarea la concurs în vederea
ocupării postului de maistru: absolvent al unei școli tehnice cu
diplomă/ examen final, în conformitate cu legisla2ia în vigoare,
cu specializare în domeniile: re2ele tehnico-edilitare/ instala2ii/
construc2ii civile, industriale și agricole; cunoștin2e teoretice
solide în domeniul re2elelor și instala2iilor; bună cunoaștere a
Microsoft Office; experien2ă în func2ia de maistru de minim 1 an.
Constituie avantaj de2inerea experien2ei în execu2ia lucrărilor de
extindere/ modernizare/ reabilitare a sistemelor de alimentare
cu apă și de canalizare, precum și exploatarea acestora;
capacitatea de a stabili obiective intermediare și a urmări
realizarea corectă și la termen a acestora; caracterul disciplinat;
rezisten2a la stres; de2inerea permisului de conducere categoria
B, valabil.
Concursul pentru ocuparea postul de maistru constă într-o probă
scrisă și un interviu. Bibliografia de concurs poate fi consultată pe
site-ul societăţii www.apacanal2000.ro la secţiunea „Anunţuri“.
Candidaţii vor depune un curriculum vitae (CV), cerere şi copii
după: actul de identitate, actele de studii, permisul de conducere,
documentele ce atestă vechimea/ experienţa în muncă, la ghişeul
unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C.
Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 13.12.2019, orele
16.00. 
Pentru informaţii suplimentare referitor la anunţ, vă
rugăm să contactaţi Serviciul Personal la telefonul
0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00. 

FIRMĂ DE TRANSPORT INTERNAŢIONAL,
cu sediul în Piteş3, angajează 

ŞOFER
cu experienţă pe 3.5T 

(de preferat din Piteş3 sau din apropiere)
pentru transport internaţional de marfă,

prelată echipată corespunzător.
Salariu: 0.06 cen3 / km + salariu mimin

pe economie pe ţară (250 euro ).
Comunitate - 3 săptămâni /1 acasă. 

Tel. 0740.216.640.



Curierulzilei-pag.11
Vineri,29

noiem
brie

2019
Publicitate

AGEXIM SPEDITION
angajează

ŞOFER TIR
Comunitate şi

tur - retur.
Tel. 0732950039,

0723607608.

FIRMĂ de
construcţii

îşi măreşte echipa!
Angajăm pe perioadă

nedeterminată:
� ZIDARI/ZUGRAVI

� DULGHERI
� MUNCITORI NECALIFICAŢI.

Salariu atractiv.
Tel. 0751.092.005,

0722.230.929.

ANGAJEAZĂ:
� STRUNGARI
� OPERATORI CNC
� OPERATORI LA MAŞINI-UNELTE
SEMIAUTOMATE ŞI AUTOMATE.
Compania noastra oferă: � instruire la locul de muncă � pachet
salarial motivant � tichete de masă � transport parţial
subvenţionat � mediu de lucru la standarde internationale.
Cei interesati, pot depune un CV, la sediul fabricii din

Pitesti, str. Depozitelor nr.12, judeţ Argeş,
sau prin fax 0248.265.664.

ROMA2S TRANSYLVANIA
angajează

• LĂCĂTUŞI MECANICI pentru
structuri metalice,

cunoastere desen tehnic
• SUDOR

• INGINER SUDOR -
obligatoriu diploma Inginer

Welding European.
Se oferă: salariu motivant,

bonuri de masă, contract pe
perioada nedeterminată.
Detalii la 0728 27 22 95.

commercial.roma2sEgmail.com

ANGAJĂM
ŞOFERI TIR

COMUNITATE
ŞI TUR-RETUR.

SALARIZARE COMUNITATE:
� Salariu NET 1.260 lei
� DIURNA pînă la 72
EURO /ZI.

Relaţii, la tel.
0758.255.487.

Angajez: � VÎNZĂTOR STAŢIE GPL,
cu sau fără experienţă (femei sau barbaţi).

Se oferă carte de muncă, salariu+comision din vînzări.
� 2 MUNCITORI CONSTRUCŢII

amenajări interioare.
Tel. 0722/252060.

SCP PIMSA cu sediul în com. Oarja Km 102, jud. Arges
angajează OPERATORI PRODUCŢIE

cu şi fără experienţă.
CĂUTĂM persoane organizate cu simţ de raspundere ca-
pabile să lucreze în 3 schimburi.
OFERIM: transport gratuit, salariu atrac4v, bonus lunar,
bonus pentru recomandare, bonus de angajare, bonusuri
pentru Paste si Craciun, 4chete de masa. Contract pe pe-
rioada nedeterminata; posibilitate de ore suplimentare,
pla4te 200%, instruire la locul de munca.

CV-urile se pot trimite la e-mail: info@pelzerpimsa.ro
sau pe fax la 0348/410900 sau se pot aduce la sediul

firmei. Pentru informa4i tel 0799803558; 0729106212.

ZARIS AUTOCOM
angajeaza:

- SOFERI DISTRIBUITORI
- MUNCITORI NECALIFICATI
- GESTIONARI
- PATISER.
Salarii superatractive.
Tel. 0724079452,
0729218492.

SC angajează:
- lăCătuş meCAniC

cu experienţă
- sudor

- buldoexCAvAtorist.
Selectric şi Co2.

tel. 0720689965.

SC angajează
VÎNZĂTOR

TONETĂ PRESĂ,
de preferat pensionar.

Tel. 0748192233.

HOTEL VICTORIA
angajează:

- RECEPTIONERE
(limba engleza)
-BUCATAR SEF.

Salarii atractive.
Tel. 0722.320.047.

FIRMA DE
CONSTRUCTII

angajeaza
- ELECTRICIAN
- INSTALATOR
- TOPOMETRIST
Tel. 0761348179.

SC angajeaza:
� PROIECTANT

GAZE
� INSTALATOR

GAZE(montat /demontat
contoare gaze).

Tel. 0722301315.
SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL angajează:

� ŞOFER TIR INTERN
� RESPONSABIL APROVIZIONARE şi
GESTIUNE - cunoş5nţe calculator, MS Office
şi internet.
� STIVUITORIST.

CV-uri la e-mail: office@newdesigncomposite.ro sau fax
0248615050. Interviurile se vor ţine la sediul firmei din Bdul Petrochimiş5lor

nr. 45, Piteş5, vizavi de Vama Piteş5. Relaţii, la tel. 0744626100.
SC METABET CF SA PITEŞTI, cu sediul în str.Tudor

Vladimirescu nr.115, angajează:
� INGINER TOPOGRAF - 1 post
� MAISTRU PRELUCRARI MECANICE - 1 post
� MAISTRU CONSTRUCTII METALICE - 1 post.

Cei interesati sunt rugati sa depuna un Curriculum
Vitae şi o scrisoare de intenţie la punctul de lucru, de

luni până vineri, între orele 08 - 16.
Relaţii suplimentare, la tel. 0248 22 11 80 int.130.

PENSIUNE PITEŞTI
angajează

CAMERISTĂ.
Salariu 1.800 lei + o

masă zilnic.
Tel. 0744313776.

LABORATOR DENTAL
DIGITAL angajeaza:

� TEHNICIENI DENTARI
CAD - CAM,

� CERAMISTI
ORICE NIVEL,

program de lucru fix,
salarii foarte avantajoase.
CV-urile se trimit pe email
office@whitedentalclinic.ro
Relaţii, la tel. 0740544567.

S.C. ANGAJEAZĂ:
• LĂCĂTUŞI MECANICI
• SUDORI ELECTRICI ŞI CO2 şi MUNCITORI
NECALIFICAŢI. Salariu net (în mână),
de la 2.600 lei + 1 bon masă/ zi.

Tel. 0726348221.

ANGAJAZ AAJJUUTTOORR  DDEE
BBUUCCĂĂTTAARR cu sau fără ex-

perienţă la RREEssTTAAUURRAANNTTUUll
CCOOmm  DDiiVVEERRss  llAAZZĂĂRR JJrr din 

parcarea TiR - Bascov, str.
Rotăreşti DN 7 nr. 60B.
TTeell..  00772222552244889922..

AiCi se ÎnvAţă o meserie!
importAnt!!! importAnt!!! importAnt!!!

mAri reduCeri În lunA CAdourilor!!!
atp argeș 1990 - Casa Sindicatelor, et. 1, secretariat A, ultracentral

ANUNŢĂ DESCHIDEREA STAGIUNII 
DE IARNĂ A CURSURILOR DE CALIFICARE

� INFIRMIERI
� LUCRATOR IN COMERT
� BUCATAR - practică în
restaurant, cu preparate
culinare
� OSPĂTAR-CHELNER -
practică în restaurant

� COFETAR-PATISER
� TINICHIGIU VOPSITOR AUTO
� ELECTRICIAN ELECTRONIST AUTO
� MECANIC AUTO 
� STRUNGAR
� ZIDAR, PIETRAR, TENCUITOR
� ELECTRICIAN exploatare
medie şi joasă tensiune

� MONTATOR PEREŢI şi
PLAFOANE GHIPS CARTON

� DULGHER, TÎMPLAR, PARCHETAR
� ZUGRAV IPSOS
� SUDOR autorizat ISCIR
� LĂCĂTUŞ MECANIC 
� INSTALATOR instalaţii
tehnico sanitare şi gaze

Certificatele eliberate poartă antetele Ministerului Muncii, Solidăritaţii Sociale şi Familiei şi Ministerului 
Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului şi sunt recunoscute naţional şi internaţional.

Înscrieri şi relaţii, până vineri, 13.12.2019, la sediul din Piteşti, P-ţa Vasile Milea nr. 3, Casa Sindicatelor,
et.1, Secretariatul ,,A”,  tel./fax 0348.401.164,  tel. 0723 918 928, zilnic, între orele 9 şi 18. 

CURSURI  PE MESERII, autorizate de Ministerul Muncii 
şi Ministerul Educatiei Naţionale, recunoscute intern şi internaţional

toate cursurile 500 lei şi plata în 4 toate cursurile 500 lei şi plata în 4 trAnşetrAnşe

� OPERATORI introducere, validare, prelucrare date - curs de calificare autorizat de Minis-
terul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale
� SECRETARIAT INFORMATIZAT - în colaborare cu Centrul de Pregă4re în Informa4că Bucureş4 - 400 lei
� CONTABILITATE: - curs de calificare autorizat de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale.
Pentru to4 intreprinzătorii par4culari; evidenta contabila pentru societa4 comerciale
!!! IMPORTANT – CURS NOU – PROGRAMATOR – Autorizat intern şi internaţional !!!

CURSUL DE STIVUITORIST - 1.100 lei, include autorizaţia ISCIR

� ADMINISTRATOR IMOBILE - de CONDOMINII (ADMINISTRATOR BLOC)
- Cursul este OBLIGATORIU pentru to4 cei care administreaza imobile si ansambluri reziden4ale;
conform legii 196/2018-în 12 luni to4 administratorii trebuie sa de4na un cer4ficat de calificare. 
Cursul asigura deprinderile necesare exercitarii acestei profesii.
ATENŢIE!!! - CA SĂ MAI POATA PROFESA, TOŢI ADMINISTRATORII DE BLOC TRE-
BUIE SA EFECTUEZE ACEST CURS PÂNĂ ÎN IANUARIE 2021!

VINERI,  13 DECEMBRIE 2019

La cursurile pe meserii, pentru LĂCĂTUŞI şi SUDORI, prac(ca se va desfăşura în societăţi de profil. 
Pentru cursul de BUCĂTAR prac(ca se va desfăşura în restaurant, 

iar pentru cursul de  COFETAR1PATISER în laborator de cofetărie-pa(serie
Cursurile se organizează în săli de clasă moderne din incinta Casei Sindicatelor şi

prac(ca în ateliere de specialitate

SC EDEN DESIGN SRL angajează:
� INGINERI CONSTRUCTORI
� INGINERI INSTALAŢII
� ELECTRICIENI
� INSTALATORI 
� SUDORI.

OOffeerriimm  ssaallaarriiii  aavvaannttaajjooaassee  ssii  ddeeccoonnttaarreeaa  ttrraannssppoorrttuulluuii..
CV-urile la e-mail: ooffffiiccee@@eeddeenn--ddeessiiggnn..rroo  

Adresa: PPiitteessttii,,  ssttrr..  DDeeppoozziitteelloorr  nnrr..  88--1100  
Tel. 00224488//661100115555..

RESTAURANT THE
PLACE angajează

AGENT
APROVIZIONARE.

Cerinţe permis de
conducere cat. B. 
Tel. 0733956287.

GARDEN PUB
angajează 

AJUTOR
BUCĂTAR. 
Tel. 0733956281,
după ora 11.00.

Societate în
construcţii 
angajează

ECONOMIST
CU EXPERIENŢĂ. 
Tel. 0736.009.220. 

SC LPG AUTO GREEN
EXPERT SRL,

Piteşti, str. Depozitelor nr. 36
(incinta Ileana Impex, lîngã staţia GPL)

� INSTALAŢII   
AUTO GPL

� Atelier autori zat
RAR - Montaj, diagnozã,
reglaje, repara ţii şi revizii.

Tel. 0248/610035,
0724 796 694, 
0767 518 852, 
0747 371 238.

Restaurant MAGIC Trivale
vă invită să petreceţi un 

crăciun de revistă alături de:
DANIELA GYORFI şi IOSIF NISTOR BAND.

revelion 2020 cu un meniu rafinat şi
muzică de cea mai bună calitate:

iosf nistor band, gipsy casual,
constantin lătăreţu

Tel. 0723 646 404 / 0722 306 818 

ATELIERE DE FABRICATIE PIESE angajează 
în condiţii foarte avantajoase:

� SUDORI TIG � SUDORI MIG/MAG
� SUDORI ŢEAVĂ
� LĂCĂTUŞI MECANICI
� INSTALATORI.

Pentru detalii, vă rugăm să sunaţi la 
0248/210 145 sau 0747/198 705. 

Avem urgent nevoie de echipă nouă pentru
ATELIER FABRICAŢIE MOBILIER:

� TÂMPLARI MOBILIER
� VOPSITORI
� OPERATORI NECALIFICAŢI.

Pentru detalii, vă rugăm să sunaţi la 
0248 / 210 145 sau 0747 / 198 714.

AngAjăm urgent 
pentru PROIECTE DE PRESTIGIU în curs de execuţie:

� Finisori � montAtori rigips
� montAtori gresie/FAiAnţă
� ZidAri � ZugrAvi � instAlAtori.

Pentru detalii, vă rugăm să sunaţi la 
0248/210 145 sau 0747/198 705. 

RESTAURANT NOU
angajează: 

� BUCĂTAR,
� AJUTOR BUCĂTAR, 
� OSPĂTAR,
� BARMAN
� PIZZER,
� FEMEIE DE SERVICIU.

Relaţii, la tel:
0741985507.

Dorim să ne mărim echipa! 
Căutăm colegi noi pentru posturile:
� VÎNZĂTOARE 
� OPERATOR - VÎNZĂTOR (call cen-

ter)
� PIZZER � AGENT VÂNZĂRI.

Dacă eş4 o persoană pozi4vă, veselă dar şi serioasă în
acelaşi 4mp, indiferent că ai sau nu experienţă în dome-

niu, te aşteptăm cu CV-ul la sediul nostru din pasajul
Teiuleanu nr. 48 (vis-a-vis de Prefectură). Mediu de lucru

plăcut, salariu mo4vant, program lucru 8 ore/ zi, în 2 ture. 
Tel. 0748980808.

SC CONSTRUCŢII angajează: 
INSTALATORI, ELECTRICIENI, FINISORI,
TÂMPLARI, MUNCITORI NECALIFICAŢI,
pentru detaşare în Londra, în perioada februarie 2020 -

decembrie 2020. Relaţii, tel. 0729101887.

EFTEC ROMANIA
S.R.L. Budeasa

angajează 
PERSONAL NECALIFICAT

pentru postul de 
FEMEIE DE SERVICIU.
Cerinţe: studii profesionale

sau medii. Calificarea se
efectuează la locul de

muncă.
Relaţii, la tel. 0248236144.
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