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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND pianinã cu corzi, 
perfectã stare, acor-

datã. Tel. 0744313866. 
(C.130720210013) 

VÂND cazane þuicã ºi re-
paraþii. 0748089765. 
(C.300720210001)

VÂND bilet Eforie Nord, 1 
persoanã, 1 septembrie, 10 
nopþi, 1.000 lei. 0348/431131. 
(C.030820210013)

VÂNZĂRI
AUTO

ROMÂNEŞTI
CUMPÃR auto pentru progra-
mul Rabla. Tel. 0745141627. 
(C.090720210002)

STRĂINE
VÂND Mercedes C 

220, fabricaþie 2008, 
diesel, capacitate 2.2, 
panoramic, full total. 

Tel. 0744313866. 
(C.130720210006) 

APARTAMENTE
2 camere

PROPRIETAR, vând 2 
apartamente vilã nouã( 
triplex), Banatului. 
0721918129; 0744896025.   
(C.010720210009)

VÂND apartament 2 ca-
mere, Craiovei, cf. 1. Tel. 
0741785027; 0722528297. 
(C.120720210004)

PROPRIETAR, vând 
apartament 2 ca-

mere, Ultracentral, 
(deasupra Restau-
rant Matteo), etaj 

2/4, renovat complet, 
nou. 0737794785.  
(C.040620210006) 

VÂND apartament 2 camere, 
Topoloveni, et. 2/ 4, 53 mp utili. 
Meritã vãzut! Tel. 0753892468.  
(C.260720210016)

VÂND apartament 2 came-
re, Gãvana 2- A.36, 55 mp, 
et. 4/ 4, izolat interior/ ex-
terior. Tel. 0733922339.  
(C.280720210009)

VÂND apartament 2 came-
re, Trivale, fond nou, parter, 
mobilat, utilat, 76.000 euro. 
0746019911. (C.b.f. 2979)

VÂND apartament 2 camere, 

confort 2, Rãzboieni, etaj 4, 
mobilat, utilat, 33.000 euro. 
0746019911. (C.b.f. 2979)

VÂND/ Schimb apartament 3 
camere, Traian, cu apartament 
2 camere, parter, etaj 1, Traian- 
aleea Petroliºtilor/ aleea Teilor. 
0732522436.

PROPRIETAR vând apar-
tament 2 camere, Trivale- 
Complex 1, cf. 2, et. 1, fãrã 
balcon, amenajat interior, 
izolat exterior, 35.000 euro, 
negociabil. Tel. 0728138814.  
(C.060820210001)

APARTAMENTE
4 camere

VÂND apartament 4 ca-
mere, Mioveni- Robea, îm-
bunãtãþit, preþ negociabil. Tel. 
0738431531; 0728944820 
(C.050720210004)

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

VÂND casã P+1E+ M, 
Bradu- 4 km Târgul 
Auto, 8 camere, 4 

bãi, living, bucãtãrie, 
cãmarã, garaj, 

380v-220v, toate uti-
litãþile. 0744313866.  
(C.130720210014) 

VÂND casã, ultra-
central, Piteºti- Sf. 
Vineri, 5 camere, 
toate utilitãþile+ 

grãdinã. 0740135566.  
(C.130720210005) 

VÂND vilã deosebitã, beci, 
garaj, livadã pomi, lângã Mi-
cromotoare. 0770291137. 
(C.060720210008)

VÂND casã Râncãciov- Cãli-
neºti, 4 camere+ teren. Tel. 
0765674586; 0772720908; 
Spania: 0034642720908. 
(C.170520210003)

VÂND vilã de roºu, 
com. Suseni, jud. Ar-

geº. Tel. 0730298298. 
(C.f. 5134) 

VÂND casã com. Pri-
boieni, jud. Argeº. Tel. 
0724271677; 0723272248. 
(C.270720210012)

VÂND casã P+ 1 cu te-
ren 3.500 mp. 0729504874 
(C.030820210002) VÂND casã 

în Piteºti. Tel. 0735233235. 
(C.050820210010)

VÂND casã, com. Stolnici, toa-
te utilitãþile.  0732522436.

VÂND casã la roºu, 
suprafaþã utilã 336 

mp+ teren 1.800 mp, 
drum de servitute, alei 
betonate, gazon, tuia, 
utilitãþi, com. Mãrã-
cineni( pânã în zona 
blocurilor, pe partea 

dreaptã), preþ 200.000 
euro. Rog seriozitate. 

Tel. 0755122242.  

TERENURI
TEREN intravilan ªtefã-
neºti- Primãverii, 9.500 
mp, utilitãþi, parcelabil, ne-
gociabil. 0729151416.  
(C.200720210013)

SUPER ofertã! Pachet tere-
nuri, 5.000 mp pentru casã, 
intravilan cu toate utilitãþile la 
intrare ºi 5.000 mp agricol, 
extravilan. Posibilitate parce-
lare, preþ pachet 28.000 euro, 
negociabil, localitatea Cãli-
neºti- Argeº. Tel. 0724605599. 
(C.260720210001)

VÂND teren la mun-
te, pretabil cabanã, 
500 mp, Poieniþele 
Vâlsanului, lângã 
Brãdet, în apropi-
erea pârtiei de ski 

Moliviº. 0744313866. 
(C.130720210015) 

TEREN 5.000 mp, dru-
mul Scoarþei com. Bra-
du, la 8 km de Piteºti, ca-
dastru. Tel. 0758929508. 
(C.160720210023)

VÂND 1.700 mp teren intra-
vilan, Drãganu, situat la 8 km 
de Piteºti, deschidere 16.5 m, 
la DN Piteºti- Râmnicu Vâlcea, 
parþial împrejmuit, utilitãþi la 
poartã: apã, curent, canalizare. 
Preþ negociabil. 0740048996. 
(C.040820210001)

VÂND TEREN 
50.000 mp, situat vizavi de 

reprezentanţa FORD, lângă
Jupiter City - Carrefour, 

deschidere 250 m.
Tel. 0799 00 88 22.

PROPRIETAR vând teren 
intravilan 2.874 mp, com. 
Coºeºti, cadastru, intabulare, 
act de moºtenire, posibilita-
te acces utilitãþi, 73.000 lei, 
negociabil. Tel. 0740078237. 
(C.050820210012)

VÂND teren 1.600 mp, Băli-
leşti, sat Goleşti, zona deosebit 
de frumoasă. Tel. 0720292318. 
(C.170520210005) 

SPAŢII
OFER închiriere spaþiu ul-
tracentral, 70 mp, pre-
tabil clinicã, cabinete 
medicale, birouri, salon înfru-
museþare. Tel. 0769613659.  
(C.300720210002)

OFER închiriere clãdire, b-dul. 
Republicii, nr. 28- 30, vizavi 
de ITM, P+E+M. La parter- ca-
merã de 38 mp împãrþitã în 2 
camere, baie/ wc; la etaj -ca-
merã 38 mp, împãrþitã în douã, 
provizoriu ºi anticamerã, scarã 
interioarã care asigurã inde-
pendenþa celor douã spaþii, iar 
mansarda poate fi fãcutã funcþi-
onalã. 0722161301. 

ÎNCHIRIEZ
HALĂ SERVICE, STRADAL, 

DEPOZITELOR, 
200 - 436 MP. 

TEL. 0799 00 88 33. 

OFER spre 
închiriere SPAŢIU 
COMERCIAL, 170 
mp, zona  Craiovei. 

Tel. 0723276932.

ÎNCHIRIERI
ÎNCHIRIEZ apartament 2 
camere unei doamne, sa-
lariatã sau pensionarã, Tri-
vale. Tel. 0733011470.  
(C.210720210004)

OFER închiriere apartament 
2 camere, cf. 1, mobilat, utilat, 
cartier Banat. Tel. 0747312464.  
(C.220720210008)

OFER închiriere aparta-
ment 3 camere, Zona Nico-
lae Dobrin( Stadion), mobi-
lat, utilat. Tel. 0721226470. 
(C.260720210012)

PRIMESC elevi în 
gazdã, Exerciþiu. Tel. 
0754604464; 0765262729. 
(C.270720210013)

ÎNCHIRIEZ camerã ºi gar-
sonierã la vilã, Fabrica de 
Bere. Tel. 0723811919. 
(C.280720210001)

OFER închiriere garso-
nierã Gãvana- Q-uri, 850 
lei+ utilitãþi. 0745056440. 
(C.280720210008)

OFER spre închiriere garsoni-
erã Spitalul Militar, plata antici-
pat pe 1 lunã. Tel. 0722913063. 
(C.300720210004)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, mobilat, Gã-
vana III. Tel. 0735012166. 
(C.300720210006)

OFER închiriere apartament 2 
camere, Calea Craiovei. Tel. 
0743554219; 0741037079.  
(C.020820210001)

OFER închiriere apartament 2 
camere, mobilat ºi utilat, Gãva-
na 3, Q- uri. Tel. 0740777790. 
(C.020820210012)

ÎNCHIRIEZ avantajos apar-
tament 2 camere, zona De-
deman. Tel. 0744963528. 

(C.020820210029)

OFER închiriere garso-
nierã ultracentral, lân-
gã Primãrie, confort I, preþ 
200 euro. 0723472044.  
(C.030820210011)

OFER  spre închiriere aparta-
ment 2 camere, cf. 1, Exerciþiu, 
mobilat, utilat, 220 euro. Tel. 
0724374579; 0724560013.  
(C.030820210016)

PRIMESC în gazdã, central, 
convenabil. 0722992094.  
(C.030820210007)

OFER închiriere o ca-
merã în apartament, 
Prundu. 0348/405519; 
0724728098; 0770413510.  
(C.050820210001)

OFER închiriere apartament 2 
camere ultracentral, nemobi-
lat, pretabil cabinete, birouri, 
250 euro. 0746019911. (C.b.f. 
2979)

OFER închiriere apartament 3 
camere Gãvana 2, nemobilat, 
parter,transformat în spaþiu, 
intrare separatã, pretabil maga-
zin, cabinete, birouri, 400 euro. 
0746019911. (C.b.f. 2979)

OFER închiriere garsonierã 
conf. 1 Craiovei, mobilatã uti-
latã, 800 lei. 0746019911. 
(C.b.f. 2979)

OFER spre închiriere apar-
tament 3 camere, semimo-
bilat, zona Dedeman. Tel. 
0760816128. (C.b.f. 2979)

OFER închiriere apartament 
2 camere ultracentral, ne-
mobilat, centralã, 250 euro. 
0746019911. (C.b.f. 2979)

OFER închiriere apartament 
2 camere Bascov, mobi-
lat, utilat, centralã, 1.000 lei. 
0746019911. (C.b.f. 2979)

OFER spre închiriere aparta-
ment 2 camere ultrcentral, mo-
bilat ºi utilat. Tel. 0721252362. 
(C.030820210015)

OFER închiriere apartament 
3 camere ultracentral, mo-
bilat, utilat de lux, 500 euro. 
0746019911. (C.b.f. 2979)

OFER închiriere apartament 
2 camere, de lux, ultracen-
tral, 300 euro. 0723472044. 
(C.030820210012)

OFER închiriere aparta-

APARTAMENTE NOI - TEILOR
Central, str. Teilor / Exerciţiu, 

- Garsoniere şi apartamente de la 50.540 euro
- Finisaje de lux  /  Compartimentări generoase.

0799 00 88 33  /  www.maiateilor.ro

APARTAMENTE NOI - VICTORIEI 
ultracentral, str. Victoriei 

Finisaje de lux 
Tel. 0799 00 88 22
www.maiavictoriei.ro

BRUNETÃ, 25 ani, drãguþã ºi curatã, am lo-
caþie. 0724648518. (C.050720210005)

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. 
(C.020820210009)

VERSATIL discret ofer servicii ºi plãceri, 
masaj cu ulei cald, cu finalizare. Pentru mai 
multe detalii sunã-mã. 0787687113. Ionuþ. 
(C.060820210002)

MODALITĂŢI DE PRELUARE A ANUNŢURILOR DE MICĂ PUBLICITATE:
CU PLATĂ, la sediul din Piteşti, Bdul Republicii nr. 1 A (lângă Poliţia Circulaţie)  
TELEFONIC, o singură zi pe lună. Numai pentru persoane fizice, anunţuri de vînzări diverse, electronice, auto, servicii îngrijire, cumpărări diverse, animale. 

NU se preiau anunţuri imobiliare, prestări servicii, angajări, matrimoniale, decese, comemorări, 
citaţii, mici afaceri, magie, meditaţii. 

Tel. 0248 215 740, 0248 215 726.  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.
Anunţurile se primesc în zilele lucrătoare, luni - vineri, între orele 9 şi 16,  (situaţie pe durata crizei medicale - COVID19).
Tarifele sunt postate pe www.curier.ro, la secţiunea publicitate.

Anunţurile de mică şi mare publicitate sunt postate pe www.curier.ro, PUBLICITATE PDF 

EN GROSS-UL LEGUME FRUCTE,
  din str. Depozitelor nr. 7, 

OFERĂ SPAŢII DE ÎNCHIRIAT.  
Aici puteţi să vindeţi legume şi fructe şi din producţia 
proprie pe baza certificatului de producător atât din 

standuri închiriate cât şi din maşină direct.
 Vă aşteptăm! 

Preţurile sunt accesibile! 
Relaţii direct la sediul firmei. Tel. 0755.12.22.42.

ASOCIATIA DE TINERET SOLARIS 
Organizează: 

l cursuri de calificare - recalificare
- SUDOR
- LĂCĂTUŞ MECANIC
- SCULER MATRIŢER
- MECANIC AUTO
- OPERATOR MAŞINI COMANDĂ 
CNC
- CONFECŢIONER CABLAJE 
AUTO
- MONTATOR SUBASAMBLE
- ELECTRICIAN AUTO
- BULDOZERIST-EXCAVATORIST
- ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCŢII
-ZIDAR-PIETRAR-TENCUITOR
- DULGHER - TÂMPLAR 
- FIERAR BETONIST
- COŞAR
- INSTALATOR INSTALAŢII   
  TEHNICO-SANITARE ŞI GAZE
- ADMINISTRATOR PENSIUNE 
TURISTICĂ
- ADMINISTRATOR IMOBILE
- OPERATOR INTRODUCERE  

 PRELUCRARE ŞI VALIDARE 
DATE
- CONTABILITATE
- BUCĂTAR 
- OSPĂTAR 
- COFETAR-PATISER
- VÂNZĂTOR
- LUCRĂTOR ÎN COMERŢ
- LUCRĂTOR PRELUCRAREA 
CĂRNII
- COAFOR - FRIZER
- MANICHIURIST-PEDICHIURIST
-  APLICARE UNGHII FALSE
- MASEUR 
-REFLEXOTERAPIE
- COSMETICĂ
- ASISTENT PERSONAL AL PER-
SOANEI CU HANDICAP
- NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE 
IGIENĂ   
- INSPECTOR RESURSE UMANE
- INSPECTOR PROTECŢIA MUNCII

Deschiderea va avea loc la data de 13.08.2021

n STIVUITORIST
nMACARAGIU
nFOCHIST 
(OPERATOR CAZANE)

n MAŞINIST POD RULANT
n LIFTIER
n OPERATORI RECIPIENTE GPL
n LABORANT 

PLATA ÎN 3 RATE
RELAŢII, LA SEDIUL ASOCIAŢIEI DIN PITEŞTI, STR. AL. ODOBESCU 

NR. 11, CĂMIN 1 SECONA, ETAJ II, CAM. 1, (ZONA PIAŢA CEAIR),                  
TEL. 0248 222 200, 0248 606 222, 0740 135 566. 

şi BDUL REPUBLICII BL. 5, IRTA (VIZAVI DE AJOFM), TEL 0248 222 228.
CERTIFICATUL DE CALIFICARE PROFESIONALĂ SE ELIBEREAZĂ 
ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII ÎNVĂTĂMÎNTULUI.

Stagii de instruire în vederea obţinerii talonului pentru: 
stivuitorist, macaragiu, maşinist pod rulant, fochist, operator GPL

Cursuri avizate I.S.C.I.R.
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ment 2 camere ºi garsoni-
erã, Gãvana III, bloc nou.  
0765238658; 0744364419. 
(C.040820210013)

OFER închiriere camerã în 
apartament 3 camere, Popa 
ªapcã. Tel. 0741314625. 
(C.040820210016)

OFER închiriere garsonierã 
complet mobilatã, utilatã, 
zona Dedeman, unei fete sau 
familie. Tel. 0745528521. 
(C.050820210011)

OFER spre închiriere gar-
sonirã, la casã, lângã 
LIDL- Depou, pentru un 
bãiat. Tel. 0731535199. 
(C.050820210003)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, confort 1 
decomandat, zona Dede-
man- Nord, mobilat, utilat 
ºi camerã în cãmin nefa-
miliºti. Tel. 0744150630. 
(C.050820210009)

OFER închiriere ca-
merã mobilatã, în aparta-
ment, pentru 2 elevi/ stu-
denþi. Tel. 0772144366.  
(C.060820210004)

LOCURI DE VECI
VÂND criptã în Cimitirul Sf. 
Gheorghe. Tel. 0721226470. 
(C.260720210013)

CUMPĂRĂRI
IMOBILIARE

CUMPÃR  casã locuibilã cu 
utlitãþi în apropiere de Piteºti 
( 15 km ). Tel. 0757688863. 
(C.150720210012)

CUMPÃRÃM în com. Schitul 
Goleºti, sat Lãzãreºti, jud. Ar-
geº, 300- 500 mp, teren intra-
vilan sau casã demolabilã. Tel. 
0738191921; 0756962695. 
(C.050820210014)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

DOAMNÃ  serioasã caut 
sã îngrijesc persoanã în 
vârstã pentru rãmînere în 
spaþiu. Tel. 0766779366. 
(C.150720210013)

DOAMNÃ cu experienþã, do-
resc sã îngrijesc copil, la fami-
lie serioasã. Tel. 0747302717.  
(C.160720210019)

CAUT persoanã pentru 
menaj, cart. Trivale- Com-
plex 2. Tel. 0745315508.  
(C.270720210017)

DOMN în vârstã, singur, doresc 
sã cunosc o doamnã vârstã 68 
-70 ani, pentru îngrijire. Rog ºi 
ofer seriozitate. 0751066565. 
(C.030820210001)

CAUT doamnã pentru îngrijire 
bãtrânã imobilizatã, program 
permanent. Tel. 0743382708.  
(C.030820210003)

CAUT doamnã pensionarã, 
pentru îngrijire doamnã în 
vârstã, deplasabilã. Tel. 
0770402210, între orele 14.00-
17.00. (C.050820210006)

PRESTĂRI
SERVICII

S.C. EXECUTĂ: 
- LUCRĂRI de  

CONSTRUCŢII 
- AMENAJĂRI, 

- TERMOSISTEM,
- INSTALAŢII electrice/ 

termice/ sanitare.
Tel. 0731 939 021.

CADASTRU-carte funci-
arã! Terenuri-450 lei! Apar-
tamente-250 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 

(C.120720210012)

TRANSPORT mar-
fã. 0770346626. 
(C.190720210011)

TRANSPORT marfã, 
mutãri mobilier, diver-
se. Tel. 0745015619.  
(C.270720210014)

EXECUT instalaþii electri-
ce ºi sanitare. 0774909132.  
(C.290720210005)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.040820210006)

MEDITAŢII
MATEMATICÃ orice nivel. 
Prima ºedinþã gratis. Posibil 
acasã la elev. 0726348243. 
(C.040820210020)

OFER meditaþii matema-
ticã inclusiv recuperarea 
materiei, condiþii avanta-
joase. Tel. 0745520582. 
(C.040820210015)

PIERDERI
PIERDUT ºtampilã 
aparþinînînd Asociaþiei de Pro-
prietari Trivale 361. Se declarã 
nulã. (C.060820210003)

MATRIMONIALE
DOMN, 48 ani, caut doamnã 
vârstã apropiatã, pentru prie-
tenie/ cãsãtorie. 0741911441.  
(C.200720210001)

DOMN matur, dublã cetãþe-
nie, fãrã obligaþii caut parte-
nerã pentru petrecerea tim-
pului liber. Tel. 0758499557. 
(C.210720210008)

DOMN, 49 ani, divorþat, caut 
doamnã pentru prietenie, cãsã-
torie. Seriozitate. 0759533544. 
(C.150720210001)

DOMN, 50 ani, fãrã obligaþii 
doresc cunoºtinþã cu doamnã, 
vârstã apropiatã. 0743356969.  
(C.190720210005)

CAUT partenerã de viaþã, max. 
40 ani pentru a trãi într-un me-
diu natural, departe de aglome-
raþia urbanã. Tel. 0740838711. 
(C.230720210001)

DOMN, pensionar, doresc 
prietenie ºi menaj, eventual 
cãsãtorie. Tel. 0785621217. 
(C.260720210008)

DOMN 47 ani cu situaþie 
materialã bunã, serios, fãrã 
vicii, caut doamnã 37- 55 
ani, pentru prietenie cãsã-
torie.Tel. 0766372534 
(C.270720210011)

DOMN, 51 ani, vãduv doresc 
cunoºtinþã doamnã serioasã, 
vârstã 35- 50 ani pentru 
cãsãtorie. Tel. 0747056170.  
(C.280720210010)

DOMN, vãduv, 46 ani, caut 
doamnã pentru relaþie se-
rioasã. Tel. 0752549391.  
(C.280720210013)

TÂNÃR, 1.75/ 80, locuinþã, 
serviciu, auto, doresc cunoº-
tinþã doamnã, pentru priete-
nie/ cãsãtorie. 0756303583. 
(C.280720210014)

DOMN, 39 ani, cu obli-
gaþii doresc cunoºtinþã cu 
doamnã pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0736972580.  
(C.060820210007)

MAGIE
DOAMNÃ serioasã ghi-
cesc în cãrþi ºi cafea. Cer 
seriozitate. 0771572563.  
(C.260720210015)

ANIMALE
VÂND curcani 6/15 kg, preþ 
10 lei/ kg. Tel. 0742746558. 
(C.200720210021)

VÂND pui de pisicã per-
sanã, mascul, vârsta 2 
luni. Tel. 0766779366. 
(C.150720210008)

ANGAJĂRI
S.C. angajeazã faianþari, zu-
gravi, rigipsari, muncitori ne-
calificaþi. Tel. 0760777077.  
(C.040820210009)

CURS agenþi securita-
te. Tel. 0756364499.  
(C.160720210014)

ANGAJEZ personal spãlã-
torie auto cu/ fãrã expe-
rienþã. Tel. 0766777130. 
(C.180620210001)

CÃMIN de bãtrâni ªtefãneºti 
angajeazã bucãtar, îngrijitori 
bãtrâni , asistent medical ºi 
bonã pentru copil 2 ani. Tel. 
0752011121. (C.OP)

S.C. KRANZ Eurocenter SRL 
angajeaza macaragiu, pentru 
macara- turn, având grupa E 
pentru telecomandã. ªantierul 
se afla în Bucureºti. Relaþii la 
0752107853; 0747492311.  
(C.o.p.)

ANGAJEZ mecanic 
auto. Tel. 0720011400. 
(C.220720210004)

FIRMÃ angajeazã meseriaºi 
în construcþii. 0741931413. 
(C.230720210001)

ANGAJEZ vânzãtor/ vânzã-
toare aprozar. Salariu 3.200 
lei net. Tel. 0761605092.  
(C.230720210006)

ANGAJEZ personal grãtar. 2 
zile lucrãtoare/ 2 zile libere. Sa-
lariu atractiv. Tel. 0724397582. 
(C.280720210020)

S.C. Angajeazã munci-
tori calificaþi ºi necalificaþi 
în domeniul construcþiilor. 
Relaþii la tel: 0749745309.  
(C.280720210003)

Prestigios Boutique Italian se-
lectioneazã vânzãtoare cu ex-
perienþã pentru noul magazin 
din centrul Piteºtiului. Salariul 
motivant, majorat cu stimulen-
te. Pentru CV ºi informaþii con-
tact.destelcouture@gmail.com 
0771115462. (C.F. 3189)

ANGAJÃM urgent agenþi se-
curitate pentru Bucureºti. 
Salariu net 1800 lei, trans-
port asigurat. 0731630929; 
0799746324. (C.f. 5140)

ANGAJEZ agenþi de se-
curitate. Salariu atrac-
tiv. Tel. 0749759078.  
(C.300720210009)

S.C. Angajeazã ºofer 
transport persoane( cat. 
D, maxi- taxi). Rugãm ºi 
oferim seriozitate. Tel. 
0722304729; 0744508037. 
(C.020820210004)

ANGAJÃM EDUCATOR  
GRÃDINIÞÃ PRIVATÃ. 
CV. office@grãdinitapiti-
cotpitesti.ro; 0740248493. 
(C.020820210008)

ANGAJEZ menajerã ºi 
recepþionerã pentru ho-
tel. Tel. 0722530488. 
(C.020820210018)

RESTAURANT Forever an-
gajează bucătar cu expe-

rienţă. Tel. 0744614748. 
(C.280720210010)

ªCOALA Gimnazialã nr. 1, Po-
iana Lacului scoate la concurs 
urmãtoarele posturi: îngrijitor( 
duratã nedeterminatã, 0.25 
normã- ºcoala Poiana Lacului+ 
0.25 normã, ºcoala Sãmara). 
Dosarele se depun la secreta-
riatul unitãþii de învãþãmânt, în 
perioada 05 august- 26 august 
2021, între orele 09.00- 14.00. 
Concursul va consta în: 27 
august- selecþia dosarelor; 
30 august- proba scrisã, ora 
14.00; 31 august- interviu, 
ora 14.00. Tel. 0786437720.  
(C.030820210006)

ANGAJEZ ºofer TIR 20 
tone, pentru intern, cur-
se locale, seara acasã, 
4.000 lei. Tel. 0722351069.  
(C.030820210009)

ANGAJEZ bucãtar me-
niul zilei, program luni-vi-
neri. Tel. 0727362426. 
(C.280720210021)

ANGAJEZ bucãtar. 
Tel. 0727362426. 
(C.280720210022)

S.C. angajeazã ºofer 
categ. D, maxi-taxi.  
0726514020; 0744352127. 
(C.290720210001)

CÃMIN bãtrâni Altmed Piteºti 
angajeazã infirmiere îngrijire 
vârstnici cu ºi fãrã experienþã. 
0723777917; 0756030709. 
(C.290720210008)

FIRMÃ de curãþenie anga-
jeazã urgent personal pentru 
spaþii exterioare centru comer-
cial Piteºti. Programul este în 
ture de 12h/ zi. Salariul Înce-
pând cu 1600 lei. Relatii la: 
0731073375.   (C.b.f. 2979)

ANGAJEZ personal pen-
tru grãtar, cu minimã expe-
rienþã. Tel. 0744356419. 
(C.030820210014)

ANGAJEZ ºofer taxi cu 
atestat. Tel. 0765095160. 
(C.040820210021)

ANGAJEZ ºoferi cat. B, cu 

experienþã transport intern. 
Salariu 2.500 lei+ bonusuri. 
0746305365; 0723113772. 
(C.040820210002)

S.C Angajeazã vînzãtoa-
re sector mezeluri ºi cofe-
tãrie. Tel. 0728896669. 
(C.040820210012)

ANGAJEZ ºoferi TIR cu ex-
perienþã transport intern, 
5.000- 6.000 lei/ lunã sau 
la km. Tel. 0723113772. 
(C.040820210003)

ANGAJEZ ºofer TIR, cu 
experienþã, pentru Turcia 
(tur-retur), 500 euro/ cursã+ 
salariu. Tel. 0723113772.  
(C.040820210004)

ANGAJÃM ºofer cat. C, cu ex-
perienþã transport intern. Sa-
lariu 3.000 lei. Weekend-uri-
le acasã. Tel. 0723113772. 
(C.040820210005)

S.C. AGEC Prod angajea-
zã croitoreasã cu experi-
enþã confecþionat perdele ºi 
draperii. Tel. 0755018618. 
(C.040820210007)

ANGAJEZ secretarã 
cu sau fãrã studii su-
perioare. 0729261351. 
(C.040820210018)

ANGAJEZ fatã pentru 
grãtar,Târgul Sãptãmâ-
nal, vineri, sâmbãtã+ du-
minicã. 0743018506. 

(C.050820210005)

ANGAJEZ ºofer distribuþie 
detergent ºi produse cos-
metice. Tel. 0733446000.  
(C.050820210015)

PENSIUNEA Cora Piteºti an-
gajeazã cameristã, nefumã-
toare. Salariu net 1.800 lei+ 
masã, posibilitate cazare. Pro-
gram: 8 ore/ zi sau douã zile 
lucrate, 08.00- 22.00,/ douã  
zile libere. Tel. 0724470485. 
(C.050820210017)

ANGAJÃM ospãtãriþe part 
time/ full time, perioadã nede-
terminatã. Tel. 0728119444. 
(C.050820210018)

ANGAJÃM ºofer aprovizionare 
restaurant. Tel.  0728119444. 
(C.050820210019)

SOCIETATE de Pazã din 
Bucureºti angajeazã agenþi 
de securitate, pentru obiec-
tivul Teatrul Naþional Bu-
cureºti. Transport gratuit. 
0744770987. 

ULTRA Master Pro angajeazã 
tehnician electrician, lãcãtuº, 
tehnician ºi ing. sisteme secu-
ritate. Depunere CV: cariera@
ultramaster.ro   (C.o.p.)

ANGAJÃM urgent agenþi se-
curitate pentru Bucureºti. 
Salariu net 1800 lei, trans-
port asigurat. 0731630929; 
0799746324. (C.f. 5140)

Ziarul nostru îşi rezervă dreptul de a-şi selecta 
clienţii pentru anunţurile de mică publicitate.

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!

 ANUNŢURI de MICĂ PUBLICITATE, publicate în Curierul zilei
+                                                                               Detalii, la sediul ziarului
ANUNŢURI de mare PUBLICITATE, postate pe www.curier.ro

ŞANSE MAI MARI 
SĂ FINALIZAŢI 
TRANZACŢIA

Partener program
CASA VERDE
PANOURI SOLARE 
pentru vară/iarnă (C.E.)
Ofertă cu montaj şi în rate

Experienţă de peste 15 ani 

PANOURI SOLARE pentru 
ENERGIE TERMICĂ cu 

tuburi vidate (de la 175 euro) 
şi ENERGIE ELECTRICĂ cu 
CELULE FOTOVOLTAICE 

(la achiziţionarea unui 
sistem se acordă bonusuri)

Tel. 0744.190.020.
www. panourisolareclem.ro
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Depozitelor nr 41-43 - ANGAJEAZĂ: 
2 LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE 

+ 2 SUDORI. 
- Nu ne intresează diploma de sudor / lăcătuş.
- Experienţa / dexteritatea sunt necesare. 
- Se lucrează doar la punctul de lucru în atelier, pentru carosări 
/ echipări autoutilitare. Nu se plecă în deplasări în afara ate-
lierului, nu facem hale / construcţii. 
- Program 08:00 –16:30, se asigură masă caldă. 

Tel. 0745 438 578. E-mail: presto.tigmt@yahoo.com   
Nu oferim cazare. Oferim şi cerem seriozitate.

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează:
  n OPERATOR POD RULANT n GES-
TIONAR n MANIPULANT pentru depozit-

ul ALBOTA. Program lucru de luni până vineri. 
Se oferă salariu motivant, tichete de masă şi 
bonusuri. Relaţii, la telefon 0744.508.005.

OPERAŢII DE CATARACTĂ
Fără injecţie doar cu picături

Nou!!! 
Exclusivitate în Argeş injecţii 
intraoculare cu AVASTIN±TA 

pentru degenerescenţa 
maculară şi diabet.

La CLINICA DE OFTALMOLOGIE 

DOCTOR DIACONU
Programări la tel. 

0348/807890, 0348/807891, 
0749/107756 sau 

E-mail: contact@clinicadiaconu.ro
Filme video pe www.clinicadiaconu.ro

ANGAJĂM 
VÂNZĂTOARE şi  
PATISER cu expe-

rienţă. Salariul atractiv. 
Tel. 0742048090.

ANGAJEZ 
AJUTOR DE 
BUCĂTAR. 

Salariu minim 2.400 lei. 
Tel. 0745338064.

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ:

n OPERATOR MAŞINI 
COMANDĂ NUMERICĂ 

n INGINER PROIECTANT
n FREZOR 

n REPONSABIL COMERCIAL
Dacă sunteţi interesaţi de un loc de muncă care vă oferă:
n Contract de muncă pe perioadă nedeterminată n  

Condiţii de muncă şi salarizare motivante n  Al 13-lea 
salariu/an n  Tichete de masă (20 lei/tichet) n  Decon-
tare sumă transport n  Formare continuă n  Posibilitate 
de deplasare în străinătate, în funcţie de postul ocupat.

Aşteptăm canditaturile dvs pe e-mail: 
mariamadalina.sandulescu@segulagrp.com; 

  Informaţii, la tel. 0372137142. 
CV-urile pot fi lăsate şi la sediul societăţii noastre 

din Mioveni, C1-C10 Clucereasa.

Societate comerciala 
angajează PERSOANĂ 

pentru GESTIUNE 
CONTABILITATE 

PRIMARĂ. 
Tel. 0771.379.895.

ANGAJĂM 
ŞOFER 

PENTRU LIVRARE 
PRODUSE DE 
PANIFICAŢIE. 

TEL. 0756049965

S.C. ANGAJEAZĂ 
MUNCITORI ÎN 
CONSTRUCŢII: 

ZIDARI, FAIANŢARI, 
RIGIPSARI, AMENAJĂRI 

INTERIOARE/ EXTERIOARE. 
TEL. 0752240991.

Societate comercială 
angajează 

OPERATOR MASE 
PLASTICE. 

Tel. 0771.379.895.

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC PITEŞTI 
ORGANIZEAZĂ în data de 09 septembrie 2021, în confor-
mitate cu art. 7 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 286 din 
23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare,  la 
sediul din strada Obor nr.3, CONCURS pentru ocuparea unui 
post contractual vacant de INSPECTOR SPECIALITATE, 
grad 1A,  în cadrul  Compartimentului Calitate  şi Control 
Intern, Protecţia Datelor cu Caracter Personal, pe perioadă 
nedeterminată;
Condiţii participare: n are cetăţenia română, cetăţenie a altor 
state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; n cu-
noaşte limba română, scris şi vorbit; n are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; n are capacitate deplină de exer-
ciţiu; n are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate 
de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; n în-
deplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; n 
nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţi-
uni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului contractual vacant 
de inspector specialitate: n să aibă studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă – profil economic, juridic; n să aibă vechimea 
în specialitate - minim 7 ani; n experienţa  în domeniul  auditu-
lui public intern (constituie un avantaj); n să posede cunoştinţe 
şi experienţă în  operarea pe calculator;
Notă: Dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P. 
Piteşti până la data de 27.08.2021, orele 15.30;
In data de 30.08.2021 ora 12.00, se afiseaza procesul verbal 
privind selectia dosarelor de concurs cu mentiunea admis sau 
respins.
Concursul, pentru ocuparea postului contractual vacant de in-
spector specialitate, consta în  următoarele probe:
n proba scrisă - va avea loc în data de 09.09.2021 începând cu 
ora 10.00;
n  interviul - va avea loc în data de 13.09.2021 începând cu ora 
10.00;
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse 
Umane, telefon 0248 223526, interior 113.
La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare sunt 
complete şi corect întocmite.

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC PITEŞTI,
cu sediul în Pitesti, strada Obor nr.3 ORGANIZEAZĂ CON-
CURS în data  de 26 august 2021, orele 10.00, la sediul Biroului 
Administrarea Cimitirelor si Prestari Servicii Funerare, locali-
tatea Pitesti, strada Nicolae Dobrin nr.6, în conformitate cu art. 
7 alin. 4 din H.G.nr.286/ 2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru ocuparea unui post contractual temporar 
vacant de MUNCITOR NECALIFICAT GROPAR-962 202, 
pe perioadă determinată de 6 luni(cât titularul postului se 
află  în creştere copil);
Condiţii de participare: n cetăţenia română sau a altor state din 
Uniunea Europeană; n  să cunoască limba română scris şi vorbit;
n  varsta minima de 18 ani; n  nu necesita vechime; n  trebuie 
sa aiba studii minim 8 clase; n  să aibă capacitatea deplină de 
exerciţiu; n  să aibă starea de sănătate corespunzătoare postu-
lui pentru care candidează (apt din punct de vedere medical şi 
psihologic), atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de 
medicul de familie; n  să nu aibă contractul de muncă desfăcut 
disciplinar conform Codului Muncii; n  să nu fi fost condam-
nat definitiv conform art.3, lit.g din Regulamentul cadru din 
23.03.2011 aprobat prin H.G. nr.286/2011;
Dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P. Piteşti 
până la data de 18.08.2021, orele 15.30.
În data de 19.08.2021 orele 15.00, se afişează  procesul verbal 
privind selecţia dosarelor de concurs cu menţiunea admis sau 
respins.
Contestaţiile, privind rezultatul selecţiei dosarelor  de con-
curs, se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 
20.08.2021, orele 12.00.
Concursul pentru ocuparea unui post contractual temporar 
vacant de muncitor necalificat, gropar-962 202, pe perioadă de-
terminată constă în probă practică şi interviu:
n  proba practică va avea loc în data de 26.08.2021, ora 10.00.
n  interviul  va avea loc în data de 30.08.2021, ora 10.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse 
Umane, telefon 0248 223526, interior 113.

S.C. LIXLAND SRL angajează 
PERSOANĂ care cunoaşte bine 
procesul de prelucrare metale 

pe CNC-uri în vederea ocupării 
unui post de MAISTRU 

care să coordoneze activitatea în 
atelierul de prelucrare. 

Tel. 0374006420; 
office@lixland.ro

Angajez 
LUCRĂTOR 

COMERCIAL, 
gresie - faianță - adeziv şi 

ŞOFER PROFESIONIST. 
Tel. 0723276932.

SOCIETATE COMERCIALĂ 
în domeniul construcţiilor 

angajează în condiţiile legii: 
MUNCITORI NECALIFI-
CAŢI şi CALIFICAŢI- DUL-

GHER pentru şantierul din 
Ştefăneşt, jud. Argeş.

 Tel. 0744678116.

S.C. ANGAJEAZĂ: 
LĂCĂTUŞI MECANI-
CI, SUDORI ELECTRI-
CI şi CO2. Salariu net în 

mână de la 2.600 lei+ 1 bon 
masă/ zi. Tel. 0726348221.    

Societate construcţii 
angajează în condiţii 
salariale avantajoase: 

MUNCITORI necalifi-
caţi, FIERARI, 

BETONIŞTI, ZIDARI, 
DULGHERI, INSTALATO-

RI AUTORIZAŢI. 
Detalii suplimentare la tel. 
0774430829, 0746477683.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere 
a acordului de mediu

S.C.  CMCC SCHIMPF SPEDITION ROMANIA S.R.L., 
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere 
a acordului de mediu pentru proiectul:” Amplasare SKID GPL 
şi KIT PECO( containere provizorii combustibil lichid şi 
spaţii depozitare), sistematizare teren(alei betonate şi spaţii 
verzi)” propus a fi amplasat în comuna Măracineni, sat Argeşe-
lu, DN 73, nr. 574, iud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul 
APM Argeş, str. Egalităţi, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul S.C. 
CMCC SCHIMPF SPEDITION ROMANIA S.R.L. din comu-
na Mărăcineni, sat Argeşelu, DN 73, nr. 574, judeţul Argeş în 
zilele de luni până joi, între orele 9-13.
Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Argeş, 
str. Egalităţii nr. 50 A, jud. Argeş.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

MAŞINĂ DE CUSUT, 
pentru S.C. QUAD SRL. 

Tel. 0754609807.
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SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL angajează: 
l ȘOFER categora C+ E transport intern 

(prelată + cisternă) l INGINER me-
canică/electromecanică l MOTOS-

TIVUITORIST l MUNCITOARE fi-
bră de sticlă l CONSILIER VÂNZĂRI. 
CV-uri la e-mail: office@newdesigncomposite.ro  Interviu-
rile se vor ţine la sediul firmei din Bdul Petrochimi ştilor nr. 

45, Piteşti, vizavi de Vama Piteşti.  Tel. 0744 626 100.

HOTEL VICTORIA angajează: 
n BUCĂTAR n AJUTOR 
BUCĂTAR n OSPĂTARI

n RECEPŢIONERĂ 
n CAMERISTĂ  n  

PERSONAL întreţinere hotel 
(INSTALATOR, 

ELECTRICIAN, LĂCĂTUŞ). 
Tel. 0722.320.047, 
între orele 8.00 - 16.00.

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII angajează 
 TEHNICIAN DEVIZE  
Cerinţe: studii superioare

 BULDOEXCAVATORIST 
 LĂCĂTUŞ MECANIC  INSTALATOR  
 MUNCITORI NECALIFICAŢI.

Relaţii, tel. 0248 27 27 97, e-mail: 
deltatermoconstruct@yahoo.com; 

office@deltatermoconstruct.ro

S.C. ANGAJEAZĂ 

LUCRĂTORI 
ÎN CONSTRUCŢII. 

Tel. 0729113920.

S.C. CONTINENTAL 
angajează:

- DULGHER- 4.000 lei, net;
- FIERAR- 3.500 lei, net,

- DULGHER- FIERAR- 5.000 
lei, net + diurnă 50 lei/ zi. 

Contract perioadă nedeterminată. 
Detalii la tel. 0740604758.

AICI SE ÎNVAȚĂ O MESERIE!
ALEGEȚI FORMAREA PROFESIONALĂ DE CALITATE !!!

ATP ARGEȘ 1990-CASA SINDICATELOR ETAJ 1, SECRETARIAT A, ULTRACENTRAL
ANUNȚĂ DESCHIDEREA STAGIUNII GENERALE A 

CURSURILE DE CALIFICARE PÂNĂ, JOI, 

ÎN SISTEMUL SANITAR ESTE NEVOIE DE INFIRMIERI!

• OPERATORI INTRODUCERE, VALIDARE,PRELUCRARE DATE -  CURS DE CALIFICARE AUTORIZAT 
DE MINISTERUL MUNCII ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
• SECRETARIAT INFORMATIZAT - in colaborare cu Centrul de Pregatire în Informatica, 
Bucuresti - 500 RON
• IMPORTANT! Cursul de CONTABILITATE, CURS DE CALIFICARE AUTORIZAT DE MINISTERUL 
MUNCII ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE – pentru toti intreprinzatorii particulari; eviden-
ta contabila pentru societati comerciale 
•ADMINISTRATOR IMOBILE - DE CONDOMINII (ADMINISTRATOR BLOC) 
ATENTIE! Conform legii 196/2018, ca sa puteti profesa, trebuie  sa detineti un CERTIFICAT DE CALIFICARE.
LA CURSURILE PE MESERII PRACTICA SE VA DESFĂŞURA ÎN SOCIETĂŢI DE PROFIL respectând MĂSURILE DE PROTECȚIE. 

Înscrieri şi relaţii până JOI 26 AUGUST, la sediul nostru din P-ţa Vasile Milea 
nr. 3, Casa Sindicatelor, et.1, Secretariatul ,,A” tel./fax:   0348.401.164  

sau  tel. 0723.918.928, zilnic  intre orele 9.00 – 18.00

CURSURI  PE MESERII AUTORIZATE DE MINISTERUL MUNCII ȘI MINISTERUL EDUCAŢIEI 
NAŢIONALE RECUNOSCUTE INTERN ŞI INTERNAŢIONAL 

PÂNĂ LA DATA DE  26 AUGUST 2021 SE  FAC ÎNSCRIERI LA   
CURSUL DE STIVUITORIST - calificare si autorizaţie ISCIR.

•INFIRMIERI  
•LUCRĂTOR ÎN COMERȚ
•BUCĂTAR - practica în 
restaurant, cu preparate 
culinare        
• OSPĂTAR-CHELNER - 
practica în restaurant
•COFETAR-PATISER - prati-
ca în laborator de cofetărie 

- patiserie
•ELECTRICIAN EXP-
LOATARE MEDIE şi JOASĂ 
TENSIUNE
•INSTALATOR INSTALAȚII 
TEHNICO SANITARE şi 
GAZE
•SUDOR autorizat ISCIR
•LĂCĂTUȘ MECANIC 

• ZIDAR, PIETRAR, 
TENCUITOR
•MONTATOR PEREȚI şi 
PLAFOANE GHIPS CARTON               
•DULGHER, TÂMPLAR, 
PARCHETAR
•ZUGRAV IPSOSAR 
• CONSTRUCTOR CĂI FE-
RATE

CURSURILE SE ORGANIZEAZĂ ÎN SĂLI DE CLASĂ MODERNE DIN INCINTA CASEI SINDICATELOR ȘI 
PRACTICA ÎN ATELIERE DE SPECIALITATE 

Certificatele eliberate poartă antetele Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, recunoscute national si international.

26 AUGUST 2021

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze 

- MUNCITORI necalifi-
cati (SĂPĂTORI). 

Tel. 0722301315.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

experienţă în domeniul presei 
de preferat studenţi, pension-
ari, zona Piteşti şi Mioveni. 

Relatii tel. 0748192233

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

S.C. RADOR A&E 
angajează MUNCITORI 
NECALIFICAŢI şi CAL
IFICAŢI pentru abator 
Bascov. Salariu atractiv. 

Relaţii la tel. 0744506582.

SC ANEPAL AMBALAJE SRL angajează pentru punct-
ul de lucru din Borleşti şi punctul de lucru din Mihăeşti:

MANIPULANT / 
REPARATOR PALETI / 

MUNCITORI NECALIFICATI şi MUNCITORI 
PRELUCRAREA LEMNULUI 

Responsabilitatile postului: • trierea si verificarea paleti-
lor • inlocuirea pieselor ce necesita schimbate
Se ofera: • salariu atractiv • Tichete de masa • Transport
• Transparenta, stabilitate la locul de muncă.

Pentru mai multe detalii telefon 0799 414 416. Astep-
tam CV-ul dvs. la adresa de e-mail: hr@anepal.ro 

Angajăm 
ŞOFER 

pentru transport Intern.
Pentru a face parte din 
echipă, aveti nevoie de:
• Permis categoria C+E
• Card Tahograf Digital;

• Atestat de Mărfuri ( CPC)
Pachet salarial atractiv.

Telefon 0749201065.

Laguna Technology 
angajează 

ŞOFERI 
DUBĂ FRIGO 

40 TONE.
Relaţii, la tel.  

0721 369 137.

Depozit de flori 
(pe platforma IATSA 

Ştefăneşti) ANGAJEAZĂ:
- CONTABIL 

contabilitate primara 
- ŞOFER LIVRĂRI 
- MANIPULANT 
MARFĂ depozit. Tel. 
0732406170 sau e-mail: 

marcelabivoleanu@yahoo.com

SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajează:
 INGINER CONSTRUCTOR  MECANIC BULDO

EXCA  VATOR   MECANIC MINIÎNCĂRCĂTOR
  ME CANIC EXCAVATOR PNEURI  MUNCITOR 
NE CALIFICAT  PAVATOR  ZIDAR PIETRAR 
 ZUGRAV   SUDOR  SUDOR POLIETILENĂ 

  FIERAR BETONIST  LĂCĂTUŞ MECANIC 
 INSTALATORI   MONTATOR PAVELE şi BORDURI. 

Se oferă salarii atractive şi negociabile. 
Relaţii, la telefoane: 0722844986, 0724509988.

ANGAJEZ: 
n  PERSONAL 

VÂNZARE LINIE 
AUTOSERVIRE (fete 
sau băieţi) n AJUTOR 
DE BUCĂTAR cu sau 

fără experienţă n BĂIAT 
aprovizionare şi alte 
activităţi (permis de 

conducere). Salaraziare 
2.000 - 3.000 lei net. 

Tel. 0741 761 423, 
0740 563 166.

   ROMA2S TRANSYLVANIA INGINERIE 
         CONFECTII METALICE

angajează ŞEF ECHIPĂ 
CERINŢE: n DESEN TEHNIC n SPIRIT ECHIPA

n DISPONIBILITATE DE A LUCRA PE SCHIMBURI.
Relaţii, la telefon 0728.272.295.

ANGAJEZ 
PERSONAL 
PATISERIE. 

SALARIU MOTIVANT. 
TEL. 0766539390.

ANGAJEZ 

ŞOFERI TIR 
extern, tur- retur în 

echipaj. Tel. 0754812152.

Societate de construcţii 
cu experienţă angajează: 
- INGINERI în construcţii
- MUNCITORI CALIFICAŢI 

şi NECALIFICAŢI 
în CONSTRUCŢII. 

- salarii atractive -
 Telefoane 0799 803 583; 

0727 760 240.

BIDEPA ANGAJEAZĂ

AGENŢI DE INTERVENŢIE
CERINŢE: 
- Vârsta cuprinsă între 20 – 50 ani;
- Să deţină ATESTAT;
- Să  deţină permis de conducere;
- Fără cazier judiciar;
- Abilităţi de comunicare şi limbaj îngrijit;
- Studii medii.

Persoanele interesate vor trimite un CV, la 
e-mail: bidepapitesti@gmail.com, iar cele 

selectionate vor fi contactate telefonic pentru a 
se prezenta la interviu. 

Relaţii suplimentare la tel. 0742/980018.

SC angajează: 
 CONFECŢIONERI/

SURFILATORI 
cu expereinţă. 

Tel. 0720.638.047.

ASTALDI S.p.A  ITALIA SUCURSALA  BUCURESTI 
ROMANIA  anunţă publicul interesat asupra depune-
rii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul “Construcţii  cu caracter provizoriu în vederea 
organizării lucrărilor la Autostrada  Sibiu – Piteşti, 
secţiunea 5: Curtea de Argeş – Piteşti, km 92+600-km 
122+950 - atelier mecanic”,  în comuna Băiculeşti, sat 
Zigoneni, jud.Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate 
la sediul APM Arges    municipiul Pitesti, str. Egalitatii, 
nr.50A, jud. Arges in zilele de luni – vineri, orele 8-13.
Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Argeş, municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr.50A, jud. Arges.

SC angajează: 
BULDO

EXCAVATORIST 
 LĂCĂTUŞ MECANIC 

 SUDOR 
 DULGHER.

Tel. 0730.088.703.
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