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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND bilet la mare pentru 
2 persoane, Eforie Nord, 
01.09- 11.09.2021. Tel. 
0348/431131; 0770356955.  
(C.170820210007)

VÂND prune altoite pen-
tru þuicã. Tel. 0752912023. 
(C.110820210015)

VÂND mobilã de bucãtãrie 
Passau, Germania , preþ ne-
gociabil. Tel. 0724341998. 
(C.120820210012)

VÂNZĂRI
ELECTRONICE

ALCOR SERVICE NET
CALCULATOARE  

ACCESORII
SERVICE - REFILL
I.C. Brătianu, bl. B1, parter, 

Piteşti (pasaj Magnolia)
Tel. 0744/300418,     

    0771/692925. E-mail: 
office@alcornet.ro

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) 

VÂND Peugeot 307, 
SUV. Tel. 0744334979. 
(C.180820210008)

VÂND Fiat Grande Pun-
to. Tel. 0744325327. 
(C.180820210009)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 2 ca-
mere, Topoloveni, et. 2/ 
4, 53 mp utili. Meritã vã-
zut! Tel. 0753892468.  
(C.260720210016)

VÂND apartament 2 ca-
mere, Gãvana 2, 55 mp, 
et. 4/ 4, izolat interior/ ex-
terior, 53.000 euro, nego-
ciabil. Tel. 0733922339; 
0732361448; 0734028852.  
(C.170820210002)

PROPRIETAR vând 
apartament 2 camere, 
conf. 1, semidecoman-
dat, Exerciþiu stradal, 
etj. 3, mobilat ºi utilat 

, centralã, A.C, vis-
a-vis de ºcoala nr. 2. 

Tel. 0799922259. 

VÂND/ închiriez apartament 
2 camere, central, mobi-
lat ºi utilat. 0757077870. 
(C.180820210006)

APARTAMENTE
3 camere

CRAIOVEI conf. 1, etaj 
3, centralã proprie, 
acte la zi. 0735550223. 
(C.110820210018)

VÂND urgent aparta-
ment 3 camere cof.1  bal-
con, parter, str. Rãzbo-
ieni. Preþ 75.000 euro 
negociabil. Tel. 0729563524. 
(C.130820210009)

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

CASE
PROPRIETAR vând 

casã 2 camere reno-
vatã recent, 120 mp, 
curte 300 mp, garaj 

40 mp în Meriºani jud. 
Argeº la 18 km de 

Piteºti.  Poziþie bunã, 
42.000 euro negocia-
bil. Tel. 0732288123. 

(C.120820210014) 

VÂND casã 5 camere: su-
fragerie, bucãtãrie mare, 
2 bãi+ dependinþe, fosã 
septicã, centralã pe peleþi, 
teren 1.800 mp, com. Cãli-
neºti, str. Ion Crãciun. Tel. 
0740122136; 0756812329.  
(C.160820210005)

CADASTRU
CERTIFICAT ENERGETIC 

Tel. 0248 610 093, 
0744 815 510

www.cadastru-arges.ro
www.certificatenergetic-arges.ro

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.  

VÂND gospodãrie, (casã 
bãtrâneascã +anexe) cu 
terenul  aferent de 11.000 

mp, în com. Lunca Corbu-
lui, sat Lãngeºti, 3 euro/ 
mp. Tel. 0722650342 
(C.180820210002)

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

VÂND teren 4.000 mp, 
la 4 km de Carrefour, sat 
Catanele- Argeº, preþ 10 
euro/ mp. Tel. 0747225062.  
(C.130820210010)

VÂND TEREN 
50.000 mp, situat vizavi de 

reprezentanţa FORD, lângă
Jupiter City - Carrefour, 

deschidere 250 m.
Tel. 0799 00 88 22.

VÂND teren str. Primãverii, 
Zãvoi- Valea Mare( ªtefã-
neºti). Tel. 0747672780.  
(C.260720210004)

VÂND teren Albo-
ta, intravilan, 20 euro/ 
mp. Tel. 0742296035. 
(C.110820210016)

VÂND teren intra-
vilan 760 mp, Al-

bota,  utilitãþile la 
poartã, 15 euro/ mp. 

Tel. 0740487912. 
(C.160820210012) 

VÂND teren Bas-
cov, sat Mica, 700 
mp. Tel. 0720037379.  
(C.160820210019)

SPAŢII
OFER închirire spaþiu co-
mercial în Complex Fortu-
na, etaj. Tel. 0723134136.  
(C.090820210008)

ÎNCHIRIEZ
HALĂ SERVICE, STRADAL, 

DEPOZITELOR, 
200 - 436 MP. 

TEL. 0799 00 88 33. 

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

ÎNCHIRIERI
OFER închiriere aparta-
ment 3 camere, mobilat, 
Exerciþiu. Exclus fumã-

torii. Tel. 0762215715.  
(C.130820210002)

OFER închiriere apartament 
3 camere, Zona Nicolae 
Dobrin( Stadion), mobilat, 
utilat. Tel. 0721226470. 
(C.260720210012)

OFER închiriere garsonierã 
mobilatã, utilatã, zona Spita-
lul Militar. Tel. 0740939322.  
(C.170820210006)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere Gã-
vana III, bloc nou.  
0765238658; 0744364419. 
(C.170820210008)

ÎNCHIRIEZ avantajos apar-
tament 2 camere, zona De-
deman. Tel. 0744963528. 
(C.020820210029)

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

OFER spre închiri-
ere camerã, Gãva-
na. Tel. 0722766434.  
(C.130820210006)

PRIMESC în gazdã la 
casã -curte, zona Poliþie- 
Rãzboieni. 0773331186.  
(C.050820210008)

PRIMESC elevi în 
gazdã, Exerciþiu. Tel. 
0754604464; 0765262729. 
(C.060820210009)

OFER închiriere camere 
la vilã, zona N. Bãlcescu.  
0756274285; 0740454690. 
(C.090820210022)

OFER spre închiriere gar-
sonierã zona Rolast, 48 
mp utili, mobilatã utilatã, 
centralã termicã proprie, 
800 lei. Tel. 0734587830. 
(C.100820210004)

ÎNCHIRIEZ apartament 3 
camere, decomandat, mo-
bilat, liber. Prefer fete, bãieþi 
sau familie liniºtitã. Termen 
lung. Pot fi contactatã între 
orele 08.00- 22.00, la tel: 
0761155503; 0735308125. 
Rog seriozitate maximã.  
(C.110820210002)

OFER spre închiriere garso-
nierã, cf. 1, complet mobilatã 
ºi utilatã, centralã proprie, 
Popa ªapcã. Solicit ºi cer se-
riozitate. Tel. 0741687941.  
(C.120820210007)

OFER spre închiriere gar-
sonierã zona Rolast, 48 mp 
utili, mobilatã utilatã, centralã 
termicã proprie, 700 lei, ne-
gociabil. Tel. 0734587830. 
(C.160820210004)

OFER închiriere garsoni-
erã, cart. Trivale- Com-
plex 1, mobilatã, centralã, 
800 lei. Tel. 0770923499. 
(C.170820210017)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, lân-
gã liceul Odobescu, 210 
euro. Tel. 0746040963. 
(C.160820210014)

OFER spre închiriere 
apartament 2 camere, 
zona Nord, apã individu-
alã, centralã, mobilat ºi 
utilat. Tel. 0737293714. 
(C.160820210016)

OFER închiriere apartament 

3 camere, nemobilat, lângã 
Facultatea Brâncoveanu, 
200 euro. Tel. 0740222373.  
(C.170820210020)

OFER spre închiriere 
apartament 2 camere ul-
trcentral, mobilat ºi uti-
lat. Tel. 0721252362. 
(C.030820210015)

LOCURI DE VECI
VÂND cavou 4 locuri, 
în Cimitirul Sf. Gheor-
ghe, zona 1+ niºã se-
parat. Tel. 0744693641. 
(C.180820210010)

VÂND cavou 10 locuri, 
Cimitirul Sf. Gheorghe, 
zona 1. Tel. 0744693641. 
(C.180820210011)

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)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT doamnã pensi-
onarã, pentru îngrijire 
doamnã în vârstã, depla-
sabilã. Tel. 0770402210, 
între orele 14.00-17.00. 
(C.170820210001)

 OFER casa cu acte no-
tariale, unei doamne pen-
tru îngrijire. 0737317805. 
(C.110820210009)

URGENT caut  femeie seri-
oasã pentru îngrijire bãtrînã, 
parþial dependentã, per-
manent, zona Bascov. Tel. 
0790123545; 0738133341. 
(C.120820210011)

ÎNGRIJESC bãtrîni 2,3 
ore pe zi , dupã ora 15.30, 
menaj. Tel. 0748318889. 
(C.130820210011)

CAUT doamnã pentru 
îngrijire bãtrânã imobi-
lizatã, program perma-
nent. Tel. 0749246095. 

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 curatã, 
locaþie centru. Tel. 0730549092. 
(C.110820210017)

OANA. Te aºtept la mine pentru clipe de 
vis. 0740905831. (C.b.f. 3097)

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 27.08.2021

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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CAUT femeie nefumãtoa-
re pentru îngrijire o bol-
navã. Tel. 0770552132.  
(C.170820210019)

FAMILIE tânãrã cãutãm 
sã îngrijim o gospo-
dãrie. Tel. 0744217913. 
(C.180820210007)

PRESTĂRI
SERVICII

CADASTRU-carte funciarã! 
Terenuri-450 lei! Aparta-
mente-250 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.120720210012)

EXECUT zugrãveli, glet, la-
vabilã, gresie, faianþã,   par-
chet, rigips. 0748145223. 
(C.130820210007)

ECHIPÃ executã case la 
roºu, interioare ºi exteri-
oare. Tel. 0744786495. 
(C.100820210006)

INSTALATOR cu experi-
enþã, serios execut orice 
lucrare. Tel. 0741711867. 
(C.110820210010)

TRANSPORT marfã, 
mutãri mobilier, diver-
se. Tel. 0745015619.  
(C.130820210008)

EXECUT gresie, fai-
anþã, plus interior/ exte-
rior. Tel. 0747503102. 
(C.180820210003)

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 chitanþã se-
ria GARCA, nr. 089857/ 
13.12.2019, cu valoarea 
de 481,7 lei, emisã de 
S.C. Garanta Asigurãri 
S.A., pe numele Albu Teo-
dor Paul. Se declarã nulã.  
(C.180820210017)

MATRIMONIALE

DOMN, 48 ani, caut 
doamnã vârstã apro-
piatã, pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0741911441.  
(C.200720210001)

CAUT partenerã de viaþã, 
max. 40 ani pentru a trãi 
într-un mediu natural, de-
parte de aglomeraþia ur-
banã. Tel. 0740838711. 
(C.230720210001)

DOMN, 49 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie, cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.150720210001)

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

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

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

DOMN 65 ani, caut doam-
nã pentru prietenie cãsã-
torie. Tel. 0749153246. 
(C.110820210008)

VÃDUV  65 ani , 1,80/80, 
fãrã obligaþii , licenþiat, 
situaþie materialã bunã, 
posesor auto, doresc 
partenerã de preferat sã 
aibã permis conducere, 
vârstã apropiatã pentru 
cãsãtorie. 0741022160. 
(C.130820210001)

DOMN, serios caut 
doamnã pentru cãsãto-
rie. Tel. 0753472777.  
(C.160820210021)

SINGUR, fãrã obligaþii, caut 
doamnã pentru relaþie se-
rioasã. Tel. 0748543978.  
(C.160820210015)

DOMN, 50 ani, fãrã obligaþii, 
de la þarã, casã la þarã caut 
doamnã/ domniºoarã fãrã 
obligaþii, 45- 50 ani pentru 
cãsãtorie. Tel. 0749457298.  
(C.180820210016)

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

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

VÂND 7 câini ciobãneºti( 
5 masculi ºi 2 femele), 
Asia Centralã, carnete 
de sãnãtate. Deþin am-
bii pãrinþi. 0720061676. 
(C.180820210012)

ANGAJĂRI
SOCIETATE Comerci-
alã angajeazã muncitori/ 
muncitoare, necalificaþi, ca 
operatori pe linie automatã 
de producþie. Program 
lucru flexibil, salariu mo-
tivant. Tel. 0723657788.  
(C.120720210021)

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

S.C Olis Center Proiect 
angajeazã ºofer catego-
ria B . Tel. 0248/213481; 
0348/445060. (C.1708210)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CURS agenþi securita-
te. Tel. 0756364499.  
(C.050820210002)

ANGAJEZ fatã pentru 
grãtar,Târgul Sãptãmâ-
nal, vineri, sâmbãtã+ 
duminicã. 0743018506. 
(C.170820210015)

ANGAJEZ ajutor de 
bucãtar pentru restaurant 
centru. Tel. 0768171817. 
(C.170820210016)

ANGAJÃM ºoferi pen-
tru comunitate pe 3,5 
tone. Tel. 0737316400. 
(C.090820210023)

ANGAJEZ fatã pentru bar 
cu sau fãrã experienþã.  Pro-
gram flexibil, condiþii bune 
de lucru. Tel. 0747545144. 
(C.090820210004)

S.C Angajeazã muncitor 
necalificat parc desmem-
brãri auto, salariu 2.000 
lei cu posibilitate platã zil-
nicã. Tel. 0723113772. 
(C.090820210026)

ANGAJEZ ºofer TIR cu 
experienþã pe relaþia Ro-
mânia- Franþa, tur- re-
tur.  Salariu fix+ bonu-
suri. Tel. 0745002452. 
(C.100820210005)

ANGAJEZ muncitor pen-
tru parc dezmembrãri 
auto, platã zilnicã sau lu-
nar, cu contract de mun-
cã. Tel. 0721956599. 
(C.110820210003)

ANGAJEZ vulcanizator cu 
experienþã turisme ºi ca-
mione. Tel. 0721956599. 
(C.110820210004)

ANGAJEZ ºofer categoria 
B, cu experienþã transport 
intern. Tel. 0721956599. 

(C.110820210005)

ANGAJEZ ºofer TIR, cu 
experienþã, pentru Turcia 
(tur-retur), 500 euro/ cur-
sã sau pe gol, 350 euro + 
salariu. Tel. 0723113772.  
(C.120820210001)

S.C din Piteºti anga-
jeazã muncitor necalifi-
cat, platã zilnicã sau lu-
nar. Tel. 0723113772.  
(C.120820210002)

S.C din Piteºti angajeazã 
mecanic camion cu experi-
enþã pentru service mobil. 
Salariu 1.000 euro+ bo-
nusuri. Tel.  0723113772.  
(C.120820210003)

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

ATELIER  confecþii metali-
ce cu sediul în Bascov an-
gajeazã lãcãtuºi mecanici, 
sudori. Tel. 0744859581.

ANGAJEZ personal grãtar. 
2 zile lucrãtoare/ 2 zile li-

bere. Tel. 0724397582. 
(C.180820210020)

ANGAJEZ asistent resur-
se umane cu part -time 
flexibil. 0728503492. 
(C.180820210005)

CÃMIN de bãtrâni angajea-
zã bucãtãreasã ºi infirmierã. 
0747136475; 0749010303. 
(C.180820210015)

ANGAJEZ bucãtar. 
Tel. 0727362426. 
(C.180820210018)

ANGAJEZ bucãtar me-
niul zilei, program luni-vi-
neri. Tel. 0727362426. 
(C.180820210019)

TÂNÃR caut loc de mun-
cã în construcþii cu caza-
re. Tel. 0748952651.

Anunţuri la telefon
TÂNÃR caut loc de mun-
cã în construcþii cu caza-
re. Tel. 0748952651.

Vreau să am un 
LOC DE MUNCĂ

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!
PIZZERIA MAESTRO angajează:

- VÂNZĂTOARE, doar cu experienţă.
- OPERATOR VÂNZARI prin telefon.

Dacă îţi doreşti să faci parte dintr-o echipă 
tânără, eşti muncitoare, îţi place să socializezi 
cu clienţii, dăcă eşti veselă şi te integrezi uşor 
în colectivitate atunci eşti ceea ce căutăm noi.

Pentru mai multe detalii, 
contactaţi-ne la telefon: 0748980808.

ANGAJEZ ŞOFER 
pentru transport marfă 
comunitate, cu expe-

rienţă. Salariu în 
RO+ plata la km.
 Tel. 0732143254.

S.C. ARGIF S.A angajează: 
MUNCITORI CALIFICAŢI 
şi NECALIFICAŢI; CON-

DUCĂTOR AUTO (autobas-
culantă), cu card şi atestat; 

INGINER/ MAISTRU şantier. 
Tel. 0248/ 219309.

ANGAJEZ 
MUNCITOR 
ZONA CNCD. 
Tel. 0746293114.
SC Mat Plast Industry SRL, 
Piteşti, Bdul N. Bălcescu 138A, 

angajează REGLOR 
MASE PLASTICE. 

Tel. 0723636856.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
S.C. LOGISTIC AGREGATE MUNTENIA SRL, titular al proiectu-
lui: “Exploatare agregate minerale perimetrul Mărăcineni”, comuna 
Mărăcineni, judeţul Argeş, anunţă publicul interesat asupra reconsid-
erării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia 
mediului Argeş, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul:”Exploatare agregate minerale perimetrul 
Mărăcineni”,comuna Mărăcineni, judeţul Argeş propus a fi amplasat 
în comuna Mărăcineni, sat Mărăcineni, judeţul Argeş şi anume se su-
pune evaluării impactului asupra mediului, evaluării impactului asu-
pra corpurilor de apă şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot 
fi consultate la APM Argeş, cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, 
judeţul Argeş, în zilele de luni- vineri, între orele 09.00-11.00, la sediul 
titularului din Piteşti, Piaţa Vasile Milea nr. 6, Complex Modern, et. 
2, judeţul Argeş, precum şi la următoarea adresă de internet: http://
apmag.anpm
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe 
pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinu-
tul raportului privind inpactul asupra mediului la sediul APM Argeş, 
din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, judeţul Argeş, în zilele de luni- vin-
eri, între orele 09.00-11.00, în termen de 10 zile de la data publicării 
anunţului pe pagina de internet: http://apmag.anpm.ro
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Societate comerciala 
angajează PERSOANĂ 

pentru GESTIUNE 
CONTABILITATE 

PRIMARĂ. 
Tel. 0771.379.895.

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.

S.C ANGAJEAZĂ DULGHERI /
MONTATORI ŢIGLĂ METALICĂ.

 TEL. 0729113920.

ANGAJEZ 
ŞOFER pentru 
livrare produse 
de panificaţie. 

Tel. 0756049965.

TECHWISE ELEC-
TRONICS angajează 

ELECTROMECANIC / 
MECANIC. 

Detalii la tel. 0731668912; 
0729095995.

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

RED PROIECT CONCEPT 
SRL angajează:

JURIST, ȘOFER și 
REPREZENTANT 

VÂNZĂRI. E-mail: ramona.
dragusin@yahoo.com

Tel. 0759018184.

SC angajează 
MUNCITORI 

necalificaţi (bărbaţi). 
Tel. 0724295535.

SC ROBOTICA SERVICE 
din Piteşti angajează 
PERSONAL
 cu experienţă în 

domeniul tâmplăriei de 
aluminiu şi PVC şi al 
placărilor cu BOND. 

Salariu atractiv.
Tel. 0751.144.200.

ANGAJEZ 
ŞOFER LIVRATOR 
produse alimentare. 

Tel. 0744363825.

S.C. angajează 
în comuna Miceşti, 

ŞOFERI LIVRATORI
(cat. B). Salariu fix+ di-
urnă 100 lei/ 1.000 km. 

Tel.  0722444429.

   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 
ŞOFERI TIR pe comuni-
tate curse Spania -Italia- 

Franţa. Salariu 2.400 
euro +bonusuri. Tel. 

0768855451; 0731633000.

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.

S.C.P. IONITA&VASILE S.P.R.L. numita lichidator judiciar in dosa-
rul 266/1259/2017 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, oferă 
spre vânzare prin licitație deschisa cu strigare, in data de  20.08.2021 
ora 10:30, in data de 27.08.2021 ora 10:30 si in 03.09.2021 ora 10:30 in 
Pitești, Str. Tache Ionescu, Bl. M3, Sc. A, Ap. 3, Parter, Jud. Argeș: Auto-
turism marca Opel Corsa, an fabricație 2011, tip combustibil BENZI-
NA, km - 115575; - PRET DE PORNIRE – 14.246,00 LEI; Autoturism 
marca Mercedes Vito, an fabricatie 2003, tip combustibil DIESEL, km - 
250000; - PRET DE PORNIRE – 6.727,75 LEI. Pot participa la licitație 
persoane fizice sau juridice care fac dovada achitării unei garanții de 
10% din valoarea bunului licitat. Detalii se obțin la tel: 0726307797.

S.C.P. IONITA&VASILE S.P.R.L. numita lichidator judiciar in dosa-
rul 219/1259/2018 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, oferă 
spre vânzare prin licitație deschisa cu strigare, in data de  20.08.2021 
ora 11:00, in data de 27.08.2021 ora 11:00 si in 03.09.2021 ora 11:00 
in Pitești, Str. Tache Ionescu, Bl. M3, Sc. A, Ap. 3, Parter, Jud. Argeș: 
Autoturism marca - autoturism SKODA Octavia, an fabricație 
2005, tip combustibil Motorina, Culoarea gri - PRET DE PORNIRE – 
9.642,75 LEI + TVA si mașină de cusut JUKI (3 fire), mașină de cusut 
JUKI(nasture), 3 buc mașină de cusut JUKI(4 fire), butonieră Broth-
er, presă de călcat la prețul total de    12.225 lei + TVA. Pot participa 
la licitație persoane fizice sau juridice care fac dovada achitării unei 
garanții de 10% din valoarea bunului licitat. Detalii se obțin la tel: 
0726307797.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul 
291/1259/2014 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, oferă spre 
vânzare prin licitație deschisa cu strigare in 19.08.2021 ora 09:30, in 
data de 26.08.2021 ora 09:30 si in data de 02.09.2021 ora 09:30 in Piteș-
ti, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Arges: Autoutilitara Man TGM 18.240 Cami-
on fabricat in 2007, nefuncțional – 19.250 lei+ TVA, Autotractor TAF 
900P nefuncțional, fabricat in 2007 – 11.000 lei + TVA; Autoutilitara 
camion nefuncțional din 2002 – 6.132,5 lei + TVA; Uscător industrial 
– 28.600 lei + TVA; In vederea participării la licitatie, ofertantii vor 
depune in contul deschis de lichidatorul judiciar, cel mai târziu pana 
la ora licitatiei, o cautiune in cuantum de 10% din pretul de pornire al 
licitatiei. Detalii la nr. 0740.475.296.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul nr. 
1468/1259/2010* la Tribunalul Specializat Argeș oferă prin licitație 
publica deschisa cu strigare in data de 19.08.2021 ora 10:30, in data 
de 26.08.2021 ora 10:30 si in data de 02.09.2021 ora 10:30 in Pitești, str. 
9 Mai, nr. 36, jud. Arges: Autoutilitara Dacia 1305 fabricata in 2000 – 
2.519,3 lei; Extruder PVC 7.280 lei; Banda Transportoare 476 lei; Auto-
clava vulcanizat – 3.763,2 lei; Mulineta – 1.713,6 lei; Stampo A16 Perni 
Dadi 3.166,1 lei; Matrița vulcanizat – 3.068,1 lei; Stampo A18 – 3.798,9 
lei; Matrița Vulcanizat – 703,5 lei + TVA; Grup hidraulic – 348,6 lei; 
Matrița injecție – 805.7 lei; 2 matrițe injecție 411,6 lei + Tva buc; 2 apa-
rate termostatare matrite – 678,3 lei + TVA buc; centrala termica 207,2 
lei; compresor 350 lei; set calibre – 504 lei; Extruder cauciuc 10.710 lei 
+ TVA; ghilotina – 212,8 lei; Frigider 270 lei si Dozator 704,2 lei. La 
preturi se adaugă TVA.  Detalii la nr. 0740475296.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul 
120/1259/2019  aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, oferă spre 
vânzare prin licitație deschisa cu strigare in 24.08.2021 ora 10:30 si 
in data de 06.09.2021 ora 10:30 in Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Argeș: 
Scuter Aprilia SR 50 LC din 1994, nefuncțional la prețul de 1.148lei + 
TVA. Pot participa la licitație persoane fizice sau juridice care fac dova-
da achitării unei garanții de 10% din valoarea bunului licitat. Detalii se 
obțin la tel: 0740475296.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul 
257/1259/2018 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, oferă spre 
vânzare prin licitație deschisa cu strigare in 24.08.2021 ora 11:30 si 
in data de 07.09.2021 ora 11:30 in Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Ar-
geș: Proprietate imobiliară compusă din teren cu suprafaţa de 2770 
mp şi construcțiile C4, C5 intabulată în cartea funciară nr.80415 a 
UAT Miceşti, nr. cadastral 139/6 pentru teren şi 139/6-C4, 139/6-C5 
la pretul de 180.032 lei + TVA, Autoturism Skoda  Fabia cu număr de 
înmatriculare AG 91 EPI nefunctionala din 2005 la pretul de 6.062 lei 
+ TVA; Autoturism Skoda  Superb nefunctionala cu număr de înma-
triculare AG 43 PCN din 2012 la pretul de 44.876 lei + TVA; Circular 
basculant, Masina de rindeluit 4 fete, Instalatie de exhaustare locala, 
Compresor mobil-aer 500 l; Masina de scobit si gaurit; Masina dubla 
de cepuit; Motostivuitor Balkankar; Masina de rindeluit la grosime la 
pretul total de 69.730 lei + TVA. Bunurile se vând in bloc. Pot participa 
la licitație persoane fizice sau juridice care fac dovada achitării unei 
garanții de 20% din valoarea bunurilor si dovada achitării caietului de 
sarcini. Detalii se obțin la tel: 0740475296. 

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul 
393/1259/2018 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, oferă spre 
vânzare prin licitație deschisa cu strigare, in data de  25.08.2021 ora 
12:00, in data de 01.09.2021 ora 12:00 si in data de 08.09.2021 ora 12:00, 
in Pitesti, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Arges: autoturism Mercedes Benz ( 
carosiere fără motor ) la prețul de 2.788,20 lei + TVA, Autoutilitara 
Renault Master nefuncțional, fabricat in 2011 la prețul de 13.817,70 
lei + TVA, Frigider Beko la pretul de 364,5 lei + TVA si autoutilitara 
(N3) marca MAN, tip TGA 18.430 din 2005 nefuncțional la pretul de 
8.423,10 lei + TVA.  In vederea participării la licitatie, ofertanții vor 
depune in contul deschis de lichidatorul judiciar, cel mai târziu pana 
la ora licitației, o cauțiune in cuantum de 10% din prețul de pornire al 
licitaţiei. Detalii se obţin la tel: 0740.475.296.

S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti,
cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu 
nr. 24A, judeţul Argeş, ORGANIZEAZĂ CONCURS pen-
tru ocuparea unui post de DRENOR la Secţia Operare 
Canalizare Zona Metropolitană.
Atribuţiile de bază ale postului de drenor constau în ex-
ecutarea lucrărilor de întreţinere şi remediere a avariilor 
pe reţelele de apă uzată şi la staţiile de repompare a 
apei uzate.
Condiţiile de participare la concurs sunt: studii medii 
(minim şcoală profesională); capacitate de lucru indi-
vidual şi în echipă; cunoştinţe în domeniul întreţinerii şi 
remedierii avariilor pe reţelele de apă uzată şi la staţiile 
de repompare a apei uzate; disponibilitate pentru pro-
gram de lucru flexibil.
Concursul se face pe bază de interviu.
Documentele necesare pentru înscrierea la concurs: 
cerere generală, Consimțământ și Informații la colect-
area datelor cu caracter personal direct de la persoana 
vizată (se descarcă de pe site-ul societății, secțiunea „Cli-
enți – Formulare‟), CV, copii după actul de identitate, 
actele de studii.
Acestea se pot transmite pe adresa de e-mail contact@
apa-canal2000.ro sau se pot depune la ghişeul unic al 
societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Bră-
tianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 03.09.2021, 
inclusiv, orele 16.00.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne con-
tactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, 
între orele 08.00 - 16.00. 

ANUNŢ
SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN S.A. Piteşti ORGANIZEAZĂ 
la sediul său din Municipiul Pitești, str. Lotrului nr.1, Jud. Argeș, CON-
CURS pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a postului vacant 
de: EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE, Cod COR:214946, în cadrul 
Serviciului Achiziții, Tarife.
Concursul va consta în:
1. Probă scrisă 07.09.2021 (ora 10°°)
2. Interviu 13.09.2021 (ora 10°°)
Condiţii de participare la concurs:
• să fie cetăţean român, cetățean al altor state membre al Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și sa aibă 
domiciliul în România;
• să cunoască limba română scris și vorbit;
• să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care can-
didează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de 
familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• să aibă capacitate deplină de exercițiu;
• să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau echiva-
lente în domeniul științelor economice, juridice sau tehnice;
• să dețină un curs de specializare în domeniul achiziții publice;
• să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompat-
ibil cu funcţia pentru care candidează (Certificat de cazier judiciar);
• vechime în specialitatea studiilor: minimum 2 ani.
Actele necesare pentru înscrierea la concurs:
1. cerere pentru înscriere la concurs;
2. copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 
potrivit legii;
3. curriculum vitae;
4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specializări;
5. adeverință din care să ateste starea de sănătate corespunzatoare elib-
erată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
6. copie carnet de muncă, sau după caz, adeverință care atestă ve-
chimea în muncă;
7. cazier judiciar.
Termenul limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea la concurs 
este data de:03.09.2021, ora 15 ˚˚.
Informații suplimentare se pot obține la telefon:0248221806, interior 
108, sau la sediul societății, Serviciul Resurse Umane, Juridic.
Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe 
acte menţionate mai sus, atrage respingerea participării la concurs a 
candidatului.
Prin aplicarea pentru acest post, candidatul își exprimă acordul pentru 
procesarea datelor cu caracter personal în scopul angajării.
Calendar concurs:
-03.09.2021, ora 15 ˚˚    - termen limită de depunere a dosarelor;
-06.09.2021, ora 14 ˚˚    - selectia dosarelor și afișarea rezultatelor la 
selecţia dosarelor de concurs;
-07.09.2021, ora 10˚˚     - proba scrisă;
-08.09.2021, ora 14 ˚˚    - afişarea rezultatelor proba scrisă;
-09.09.2021, ora 14 ˚˚    - termen de depunere a contestaţiilor la proba 
scrisă;
-10.09.2021, ora 14 ˚˚    - afişare rezultat contestatie proba scrisă; 
-13.09.2021, ora 10 ˚˚    - interviu;
-14.09.2021, ora 14 ˚˚    - afişare rezultat interviu;
-15.09.2021, ora 15 ˚˚    - termen depunere contestații interviu;
-16.09.2021, ora 14 ˚˚    - afişare rezultat contestatii interviu;
-17.09.2021, ora 14 ˚˚    - afișare rezultat final.
Bibliografie concurs:
1. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
2. Legea nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de 
artribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale 
și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiunea de servicii, 
precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de 
Soluționare a Contestațiilor;
3. Hotărârea Guvernului nr.395/2016 privind normele metodolog-
ice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind 
achizițiile publice;
4. O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte nor-
mative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice;
5. Ordinul ANRMAP nr.509/2011 privind formularea criteriilor de 
calificare și selecție;
6. Ordinul ANRMAP nr.302/2011 privind aprobarea formularelor 
standard ale Procesului-Verbal al ședinței de deschidere a ofertelor și 
Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contract-
elor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de servicii;
7. Regulamentul Intern al Societății Salpitflor Green S. A. Pitești.

ANGAJEZ 

ŞOFERI TIR 
extern, tur- retur în 

echipaj. Tel. 0754812152.

SOCIETATE COMER-
CIALĂ în domeniul 

construcţiilor angajează 
în condiţiile legii: 

MUNCITORI 
NECALIFICAŢI 

şi CALIFICAŢI - DUL-
GHER pentru şantierul 
din Ştefăneşt, jud. Argeş.

 Tel. 0744678116.
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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

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

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.

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

şi NECALIFICAŢI 
în CONSTRUCŢII. 

- salarii atractive -
 Telefoane 0799 803 583; 

0727 760 240.

SC angajează: 
BULDO

EXCAVATORIST 
 LĂCĂTUŞ MECANIC 

 SUDOR 
 DULGHER.

Tel. 0730.088.703.

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.    

SC angajează: 
 CONFECŢIONERI/

SURFILATORI 
cu expereinţă. 

Tel. 0720.638.047.

-  INSTALATORI  
-  LĂCĂTUŞI 
MECANICI

+40 747.198.714  
+40 754.074.888   

Asteptam CV-urile 
la adresa de mail:

cristina.petre@grouptib.com

ABATOR din 
Bascov angajează în 
condiții avantajoase 
MĂCELARI și 
MUNCITORI 

NECALIFICAȚI. 
Tel. 0744.314.995

ANGAJEZ 
LUCRĂTORI pentru 

FASTFOOD (shaorma, 
pizza, şofer delivery, 

casier), în locaţie nouă, 
la Ştefăneşti, Valea 
Mare-Intersecţie şi

LUCRĂTORI 
COMERCIALI 

în MINIMARKET, 
în aceiaşi zonă.

Contact: 0741104497

Laguna Technology 
angajează 

ŞOFERI 
DUBĂ FRIGO 

40 TONE.
Relaţii, la tel.  

0721 369 137.

Societate construcţii 
angajează în condiţii 
salariale avantajoase: 

MUNCITORI necalifi-
caţi, FIERARI, 

BETONIŞTI, ZIDARI, 
DULGHERI, INSTALATO-

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

SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL 
angajează: 

l INGINER CHIMIST l ȘOFER categora 
C+ E transport intern (prelată + cisternă) 
l INGINER mecanică/electromecanică 

l MOTOSTIVUITORIST l MUNCITOARE 
fibră de sticlă l CONSILIER VÂNZĂRI l 

AMBALATORI LICHIDE AUTO. 
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.

SC MASTER SERVICE SOLUTION SRL,
Pitesti, Aleea Negoiu nr. 2, ANGAJEAZA 

UCENIC MECANIC/
ELECTRICIAN AUTO GPL.  

Tel. 0727703330.SC PRESTO TIG MT - cu sediul în PITEŞTI, str. 
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.

SC EDEN DESIGN SRL angajează
  - INGINER INSTALATII FLUIDE
    - INGINER CONSTRUCTOR

Oferim salarii avantajoase şi decontarea 
transportului. CV-uri la e-mail: office@
eden-design.ro  Adresa: Sat Mărăcineni, 

Comuna Mărăcineni nr. 629, jud. Argeş. Tel. fix: 
0248610155.  Tel. 0740 009 470 / 0721 140 088.

S.C. ANGAJEAZĂ 
INSTALATORI şi 

MUNCITORI 
NECALIFICAŢI, 

perioadă nedeterminată. 
Tel. 0722978018.

Service Top Agro S.R.L. 
angajează în condiţiile 
legii MUNCITORI 

și ŞOFERI 
DISTRIBUŢIE 

pentru depozitul de 
materiale de construcţii 
din Călineşti. Se oferă 

pachet salarial atractiv şi 
bonuri de masă. Relaţii, la 

tel. 0745.056.264. 
CV-urile se pot trimite pe 

adresa de e-mail: 
dan@servicetopagro.ro

S.C ANGAJEAZĂ CONFECŢIONER 
TÂMPLĂRIE PVC CU EXPERIENŢĂ. 

Tel. 0729113920.

JET CONSTRUCT PIPE 
angajează MECANIC 

UTILAJE (BULDOEXCA
VATORIST) şi SUDORI. 

TEL. 0744315556.

SOCIETATE COMERCIALĂ 
în domeniul construcţiilor 
angajează în condiţiile legii 

MUNCITORI CALIFI
CAŢI, DULGHER, ZIDAR şi 

MUNCITORI NECALIFICAŢI 
pentru şantier situat în Ştefăneş-
ti, jud. Argeş. Tel. 0744678116.

BUBBLES WAFFLES 
PITESTI angajeaza 

LUCRĂTOR 
COMERCIAL. 

Salariu fix plus bonusuri. 
Telefon 0728279660.

GARDEN PUB 
angajează LUCRĂTOR 

BUCĂTĂRIE 
(vase şi legume). Tel. 

0733956281, după ora 10.
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