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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND cazane þuicã ºi 
reparaþii. 0748089765. 
(C.240820210003)

VÂND cãruþe ºi ºarete din 
lemn. Tel. 0765684151.  
(C.250820210014)

VÂND rotisoare pentru 
proþap. Tel. 0765684151.  
(C.250820210015)

STRĂINE
VÂND Peugeot 407, ber-
linã alb, diesel 2004, 
1560 cmc,  preþ 1.700 
euro. Tel. 0732288123. 
(C.270820210022)

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
PROPRIETAR, VÂND GAR-
SONIERÃ ZONA NORD- 
ALEEA NEGOIULUI, PAR-
TER. TEL. 0757845105. 
(C.b.f. 3162)

OFER închiriere gar-
sonierã, cf. 1, et. 1, 
mobilatã, str. Gãr-

lei( zona Dedeman). 
Tel. 0728550899; 

0754608464. 
(C.240820210019) 

OFER închiriere gar-
sonierã, zonã Garã 
-Sud. Tel. 0735078410. 
(C.250820210010)

VÂND camerã la Cãmin în 
ªtefãneºti. Tel. 0720238912. 
(C.270820210008)

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, dec., renovat, mo-
bilat integral, Gãvana 
III, stradal, preþ 63.000 
euro. Tel. 0743084908. 
(C.200820210003)

DE vânzare! Apartament 2 
camere, decomandat, et. 4,  
Negru Vodã( E.7). Tel. 0348/ 
421274. (C.190820210001)

VÂND apartament 2 ca-
mere, Craiovei, cf. 1. Tel. 
0741785027; 0722528297. 
(C.190820210013)

VÂND apartament 2 ca-
mere, Trivale, cf. 2, de-
comandat, et. 3, renovat 
complet, mobilat, utilat nou, 
55.000 euro. 0746019911. 
(C.240820210030)

VÂND apartament 2 camere, 
Craiovei, cf. 1, et. 4, centralã, 
termopane, mobilat, utilat, 
51.500 euro. 0746019911. 
(C.240820210031)

VÂND apartament 2 ca-
mere, confort 2, Rãzbo-
ieni, etaj 4, mobilat, 
33.000 euro. 0746019911. 
(C.240820210026)

VÂND apartament 2 ca-
mere, Trivale, fond nou, 
parter, mobilat, utilat, 
75.000 euro. 0746019911. 
(C.240820210028)

VÂND apartament 2 ca-
mere, Trivale, cf. 1, et. 
2, mobilat, utilat, 56.000 
euro. 0746019911. 
(C.240820210029)

VÂND apartament 2 camere, 
J-uri- Odobescu, preþ 45.800 
euro. Tel. 0742961111.  
(C.250820210012)

VÂND apartament 2 ca-
mere, cf. 2, Trivale sau în-
chiriez. Tel. 0762677745; 
0 0 3 4 6 4 3 3 1 6 5 6 1 . 
(C.300820210006)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND apartament 3 camere, 
zona Nord, et. 4/ 4, 53.000 
euro. Tel. 0770182317.  
(C.250820210004)

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

VÂND apartament 3 ca-
mere, decomandat, Ca-
lea Bucureºti. Preþ 57.000 
euro, negociabil. Tel. 
0743588581; 0726960318.  
(C.300820210018)

CASE
VÂND vilã nouã 168 mp+ 430 
mp teren, zona Fan Courier, 
mobilatã, utilitãþi, 135.000 
euro. Tel. 0745136877.  
(C.230820210014)

VÂND casã locuibilã  4 ca-
mere, bucãtãrie, baie, cã-
marã ºi curte 407 mp, zonã 
centralã. Tel. 0745113434.  
(C.240820210013)

OFER închiriere vilã 
de lux, Valea- Ursului, 
900 euro. 0746019911. 
(C.240820210027)

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.270820210001)

PROPRIETAR vând casã 
3 camere renovatã recent, 
bucãtãrie, baie, beci  în Me-
riºani, Argeº la 18 km de Pi-
teºti.  Poziþie bunã, 39.000 
euro. Tel. 0732288123. 
(C.270820210021)

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 casã, com. Stolnici, 
toate utilitãþile.  0732522436.

CADASTRU
CERTIFICAT ENERGETIC 

Tel. 0248 610 093, 
0744 815 510

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

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

VÂND teren vizavi Magic- 
Trivale, 520 mp, toate uti-
litãþile. Tel. 0786655743. 
(C.o.p.)

VÂND 650 mp teren 
intravilan, Piteºti- Ale-
ea  Cireºului,  negoci-
abil. Tel. 0735230908.  

(C.200820210006)

VÂND teren 2.600 mp, 
Valea -Ursului- str. Sal-
câmilor. Tel. 0748584653. 
(C.230820210001)

VÂND TEREN 
50.000 mp, situat vizavi de 

reprezentanţa FORD, lângă
Jupiter City - Carrefour, 

deschidere 250 m.
Tel. 0799 00 88 22.

VÂND teren 3.200 
mp, sat Uiasca- Bas-
cov. Tel. 0748584653. 
(C.230820210002)

VÂND teren 320 mp, Pi-
teºti- Nord, stradal, toate 
utilitãþile. Tel. 0740968881. 
(C.240820210002)

VÂND teren Bas-
cov, sat Mica, 700 
mp. Tel. 0720037379.  
(C.260820210011)

VÂND teren 2.600 mp, 
Budeasa Micã, toate uti-
litãþile. Tel. 0734550762.  
(C.300820210004)

SPAŢII
OFER închiriere apartament 
2 camere ultracentral, nemo-
bilat, pretabil cabinete, biro-
uri, 1.000 lei. 0746019911. 
(C.240820210022)

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

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

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, semide-
comandat, recent renovat, 
zona Rãzboieni, preþ ne-
gociabil. Tel. 0763215677.  
(C.200820210001)

OFER închiriere o ca-
merã în apartament, 
Prundu. 0348/405519; 
0724728098; 0770413510.  
(C.200820210002)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, mo-
bilat ºi utilat, Gãvana 3, 
Q- uri. Tel. 0745847886. 
(C.200820210007)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, uti-
lat, Craiovei, preþ 1.200 
lei. Tel. 0749099250.  
(C.230820210001)

OFER închiriere camere 
la vilã, zona N. Bãlcescu.  
0756274285; 0740454690. 
(C.230820210006)

ÎNCHIRIEZ
HALĂ SERVICE, STRADAL, 

DEPOZITELOR, 
200 - 436 MP. 

TEL. 0799 00 88 33. 

OFER închiriere apartament 
2 camere, Craiovei- Negoiu, 
et. 2, utilat complet, con-
diþii excelent. 0723366443. 
(C.o.p.)

OFER închiriere garsonierã 
cf. 1, mobilatã, zona Gãva-
na 3, 700 lei, negociabil. Tel. 
0770381793; 0721896818.  
(C.190820210015)

CAUT colegã de apar-
tament, Gãvana 2. Tel. 
0769595676; 0766738062.  
(C.190820210017)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere ultracen-
tral, nemobilat, centralã, 
1.000 lei. 0746019911. 
(C.240820210021)

OFER închiriere aparta-
ment 3 camere ultracen-
tral, mobilat, utilat de lux, 
500 euro. 0746019911. 
(C.240820210023)

PRIMESC în gazdã o fatã( 
elevã/ salariatã), zona 
Gãvana. 0733075100.  
(C.240820210033)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, Popa ªap-
cã, mobilat, utilat modern, 
300 euro. 0746019911. 
(C.240820210024)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, Exerciþiu, 

mobilat, utilat modern, 
350 euro. 0746019911. 
(C.240820210025)

ÎNCHIRIEZ garsoni-
erã la vilã, Fabrica de 
Bere. Tel. 0723811919. 
(C.240820210007)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, complet 
utilat, Tudor Vladimirescu, 
convenabil. 0770641345. 
(C.250820210002)

OFER spre închiriere apar-
tament 3 camere cen-
tral, mobilat, utilat. Tel. 
0770944255: 0773887623. 
(C.250820210006)

OFER închiriere apartament 
2 camere, parter, Gãvana 2, 
nemobilat. Tel. 0736364090. 
(C.250820210008)

OFER  închiriere gar-
sonierã Rolast. Tel. 
0749055875; 0742830133.  
(C.260820210020)

OFER spre închiriere gar-
sonierã, confort I, Triva-
le, utilatã, 44 mp, 900 
lei. Tel. 0740947629.  
(C.260820210012)

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)

BRUNETÃ, sunã-mã ºi vin la tine! Piteºti. 
0727695729. (C.230820210016)

OANA. Te aºtept la mine pentru clipe de 

vis. 0740905831. (C.300820210016)

BLONLDÃ, atrãgãtoare te aºtept sã 
petrcem clipe de vis. 0725372230.  
(C.300820210017)

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. 
(C.300820210019)

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 10.09.2021

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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PRIMESC în gazdã femei, 
Bradu. Ofer toate condiþi-
ile, ieftin. 0770728207. 
(C.260820210015)

OFER spre închiriere 
garsonierã Spitalul Mili-
tar, plata anticipat pe 1 
lunã. Tel. 0722913063. 
(C.260820210018)

PRIMESC în gazdã  fete, 
apartament 3 camere, Cra-
iovei. Tel. 0721278254. 
(C.260820210009)

ÎNCHIRIEZ garsonierã 
la casã, et. 1, pentru 2 ti-
neri salariaþi, semicentral, 
contorizatã, intrare sepa-
ratã, 500 lei. 0733929438. 
(C.270820210010)

OFER închiriere ca-
merã la 2 elevi/ stu-
denþi, singuri în aparta-
ment. Tel. 0731784746.  
(C.270820210007)

PRIMESC elevã în 
gazdã, Exerciþiu. Tel. 
0754604464; 0765262729. 
(C.270820210009)

OFER închiriere apar-
tament Ultracen-
tral. Tel. 0721142341.  
(C.270820210018)

ÎNCHIRIEZ apartament 2 
camere, Bucureºti( Virtuþii 
-Lujerului), mobilat complet. 
Tel. 0762840135.  (C.o.p.)

OFER închiriere garsonierã 
Gãvana 3, parter, mobilatã, 
utilatã. Tel. 0743047422.  
(C.300820210005)

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)

CUMPĂRĂRI
AUTO

CUMPÃRÃM autoturis-
me ºi autoutilitare pen-
tru dezmembrare. Oferim 
plata pe loc ºi transport 
gratuit. Tel. 0721956599. 
(C.230820210010)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT doamnã pentru 
îngrijire bãtrânã imobi-
lizatã, program perma-
nent. Tel. 0749246095. 
(C.160820210001)

DOMN în vârstã, singur, 
doresc sã cunosc o doam-
nã vârstã 68 -70 ani, pen-
tru îngrijire. Rog ºi ofer 
seriozitate. 0751066565. 
(C.200820210011)

FAMILIE tânãrã cãutãm 
casã la þarã pentru a 
locui. Platã doar uti-
litãþi. Tel. 0744217913. 
(C.180820210007)

CAUT doamnã pentru 
îngrijire bãtrânã imobi-
lizatã, program perma-
nent. Tel. 0743382708.  
(C.190820210014)

CAUT fatã pentru menaj 
în vilã. Tel. 0721278254. 
(C.260820210010)

CAUT bonã, copil 6 
ani, în Mãrãcineni blo-
curi, (luni- vineri). 
0757631708; 0746036340.  
(C.260820210001)

CAUT doamnã pentru 
menaj, 3 zile/ sãp-
tãmânã( l, mi, v). 
Tel. 0728788888. 
(C.270820210005) 

MEDICALE
LOGOPEDIE/ psiholo-
gie.Tel. 0726367733. 

(C.250820210003)

PRESTĂRI
SERVICII

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

ZUGRAV. 0721758547. 
(C.260820210003)

CADASTRU-carte funciarã! 
Terenuri-480 lei! Aparta-
mente-250 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.180820210001)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.190820210019)

EXECUTÃM hidroizo-
laþii. Tel. 0723375370.  
(C.240820210001)

INSTALATOR cu experi-
enþã, serios execut orice 
lucrare. Tel. 0741711867. 
(C.270820210003)

TRANSPORT marfã, 
mutãri mobilier, diver-
se. Tel. 0745015619.  
(C.300820210008)

PIERDERI
PIERDUT certificat de în-
registrare în scopuri de 
TVA, seria B, nr. 1291449/ 
11.11.2013, aparþi-
nând societãþii Pinnoge 
Newmark SRL, cui RO 
32336115. Se declarã nul.  
(C.300820210011)

PIERDUT certificat de în-
registrare în scopuri de 
TVA, seria B, nr. 1291448/ 
11.11.2013, aparþinând 
societãþii Vanluc Newma-
nagement SRL, cui RO 
32341910. Se declarã nul.  
(C.300820210012)

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

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

DOMN, 63 ani doresc 
cunoºtinþã cu doamnã 
pentru prietenie/ cãsã-
torie. 0744763431.  
(C.230820210003)

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

DOMN, 50 ani, fãrã 
obligaþii doresc cunoº-
tinþã cu doamnã, vârstã 
apropiatã. 0743356969.  
(C.240820210012)

DOMN, 53 ani, divorþat, 
fãrã vicii doresc, cu lo-
cuinþã la curte, 4 km de 
Piteºti doresc cunoºtinþã 
cu doamnã pentru priete-
nie/ cãsãtorie. Rog serio-
zitate. Tel. 0742535236. 
(C.270820210020)

DOMN prezentabil caut dnã 
discretã, de caracter, re-
laþie stabilã. 0728856281. 
(C.270820210014)

DOMN, pensionar, doresc 
prietenie ºi menaj, eventual 
cãsãtorie. Tel. 0785621217. 
(C.300820210002)

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

VÂND ciobãnesc bel-

gian melinos, vârstã 5 
luni. Tel. 0752614364. 
(C.260820210008)

VÂND pui brack ger-
man, 1 an, preþ negoci-
abil. Tel. 0773848893. 
(C.300820210010)

VÂND cãþeluºi ciobã-
neºti carpatini ºi pechi-
nezi rasã purã, preþ ne-
gociabil. 0725183581.  
(C.300820210001)

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

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

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

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)

CLINICÃ Stomatologicã 
angajeazã asistentã. Lip-
sa experienþei constituie 
avantaj. C.V. la e-mail: job-
stomatologie@yahoo.com 
(C.260820210002)

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

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

ANGAJEZ ºoferi TIR cu 
experienþã transport intern. 
Salariu 5.000 -6.000 lei. 
Posibilitate platã sãptã-
mânal. Tel. 0723113772. 
(C.230820210011)

ANGAJEZ mecanic auto 
cu experienþã dezmem-
brãri turisme ºi camioane. 
3.000 lei. Tel.  0723113772.  
(C.230820210012)

ANGAJEZ muncitor pen-
tru parc dezmembrãri 
auto, platã zilnicã sau lu-
nar, cu contract de mun-
cã. Tel. 0721956599. 
(C.230820210008)

ANGAJEZ vulcanizator cu 
experienþã turisme ºi ca-
mione. Tel. 0721956599. 
(C.230820210009)

RESTAURANT Na-
zar angajeazã femeie în 
bucãtãrie. Tel. 0743272727. 
(C.260820210005)

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

ANGAJEZ meseriaºi în 
construcþii. 0766301300.  
(C.190820210009)

ANGAJÃM fatã recep-
tie salã fitness. Tel. 
0771288625; 0740872926. 
(C.230820210020)

ANGAJEZ tâmplar- ta-
piþer ºi croitoreasã. Tel. 
0720426093; 0743356969. 
(C.230820210021)

ANGAJEZ personal 
spãlãtorie covoare, Bas-
cov. Tel. 0743935760.  
(C.240820210032)

ANGAJEZ zidari, dulgheri, 
fierari. Program lucru 07.30- 
17.00. Tel. 0726998746.  
(C.260820210007)

ANGAJEZ barman- os-
pãtar cu experienþã mi-
nimã. Tel. 0744356419. 
(C.250820210011)

S.C. Angajeazã secre-
tarã. Tel. 0728503492.  
(C.250820210013)

PATISERIE zona Prun-
du, angajeazã personal. 
Program de luni pânã 
vineri. Salariu 2.000 
lei. Tel. 0773306844.  
(C.250820210005)

ANGAJÃM agenþi de se-
curitate, pentru zona 
Piteºti. 0742265504.  
(C.250820210016)

S.C. Vulturul & Company cu 
sediul în Mioveni  angajea-
zã ºoferi categoria D, pen-
tru transport persoane. Tel. 
0756193692; 0742083726. 
(C.250820210007)

S.C. ANGAJEAZÃ elec-
trician reþele electrice 
ºi muncitori necalifi-
caþi. Tel. 0756494080.  
(C.250820210009)

S.C. Angajeazã manipu-
lator depozit ºi ambalatori 
produse alimentare( fete ºi 
bãieþi). Tel. 0723384917. 
(C.270820210006)

S.C. angajeazã agenþi 
de securitate cu atestat 
pentru obiective în Pi-
teºti. Tel. 0742163424. 
(C.270820210015)

ATELIER  confecþii metali-

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

ANGAJÃM facturistã -ope-
rator calculator, full time. 
Detalii la tel: +0743668377 / 
+40743767026.  (C.f. 5154)

TAXI O.K. angajeazã 
ºoferi. Tel. 0783008818.  
(C.300820210013)

„LA NEA ILIE”  angajea-
zã ajutor bucãtar ºi grãta-
ragiu. Tel. 0725198004. 
(C.160620210005)

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!

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

ANGAJEZ 
LUCRĂTORI pentru 

FAST-FOOD (shaorma, 
pizza, şofer delivery, 

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

LUCRĂTORI 
COMERCIALI 

în MINIMARKET, 
în aceiaşi zonă.

Contact: 0741104497

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
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FIRMĂ DE TRANSPORT 
ANGAJEAZĂ 

ŞOFERI TIR 
PENTRU COMUNITATE. 

SALARIU 2.400 EURO. Tel. 
0733799935; 0736620666.

SC angajează: 
 CONFECŢIONERI/

SURFILATORI 
cu expereinţă. 

Tel. 0720.638.047.

ANGAJEZ 
MUNCITORI 

NECALIFICAŢI. 
Tel. 0761649138.

Firmă de construcții 
angajează 

INGINER 
la DEPARTAMEN-

TUL de PRODUCȚIE 
OFERTARE, proaspăt 

absolvent de studii 
superioare tehnice. Nu 

necesită experiență. 
Relații, la telefon. 

0761.348.179. CV-urile 
pot fi trimise la adresa de 
e-mail: corina@zeussa.ro

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC PITEŞTI
ORGANIZEAZĂ în data de 16.09.2021, în conformitate 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 
temporar vacant de REFERENT în cadrul Serviciului Re-
surse Umane, Administrativ şi Protecţia Muncii,  pe perio-
adă determinată de 6 luni.
Condiţii participare:
- cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
- să cunoască limba română scris şi vorbit;
- vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată 
de medicul de familie;
- să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar, conform 
Codului Muncii;
- să nu fi fost condamnat definitiv conf.art.3, lit.g din Regula-
mentul Cadru aprobat prin HG286/23.03.2011.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului de referent:
- să aibă vechimea în muncă minim 7 ani;
- absolvent de  liceu cu diplomă de bacalaureat
- să dovedească cu diploma/certificat/atestat absolvirea unor 
cursuri tehnice;
- să posede cunostinţe şi experienţă în operarea pe calculator, 
iar administrarea sistemelor informatice constituie un avantaj.
Dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P. Piteşti 
până la data de 08.09.2021, ora 15.30.
În data de 09.09.2021 ora 15.00, se afişează  procesul verbal 
privind selecţia dosarelor de concurs cu menţiunea admis sau 
respins.
Concursul, pentru ocuparea postului de referent, constă în  ur-
mătoarele probe:
- proba scrisă va avea loc în data de 16.09.2021 începând cu 
ora 10.00;
- interviul va avea loc în data de  20.09.2021 începând cu ora 
10.00.
Relaţii suplimentare se obțin de la sediul A.D.P. Piteşti, ser-
viciul Resurse Umane, telefon 0248 223526, interior 113.

ANUNŢ VÂNZARE
LICHIDĂRI INFO CONSULT IPURL in calitate de lichida-
tor judiciar al debitoarei SC BIFF INTERNATIONAL SRL-
in faliment, CUI 7369952, J03/461/1995, organizează in data 
16.09.2021, orele 11,00,  la sediul lichidatorului judiciar din 
Câmpulung, str. Republicii, nr.35, et.2, jud. Argeş,  licitaţie 
publică deschisă, cu strigare, având ca obiect  vânzarea ur-
mătoarelor bunuri mobile: I.Echipamente tehnologice: Mobil-
ier, aparatură, birotică; Aparate, instalaţii de măsură şi control, 
la preţul de 9.356 lei;  II. Stocul de marfă: 13.043 lei. Preţurile 
sunt fără TVA. 
In cazul in care bunurile nu se vând, se va organiza altă lici-
taţie publică in data de 23.09.2021, in aceleaşi condiţii, aceeaşi 
locaţie şi oră. Ofertanţii trebuie să consemneze o garanţie de 
10% din valoarea bunului ofertat, in contul RO45 PIRB 0303 
7303 7800 1000 deschis pe numele SC Biff International SRL 
la FIRST BANK SA-Piteşti. Relaţii suplimentare la telefonul 
0744.772.619, e-mail gheorghe.banu@gmail. com.

ANGAJEZ 
MUNCITORI în 

construcţii(meseriaşi 
şi necalificaţi) pentru 

Franţa. Tel. 0748378628.

ANGAJEZ 
VÂNZĂTOARE MAGA-
ZIN ALIMENTAR, STR. 
EXERCIŢIU - TEILOR. 

TEL. 0744435772.

S.C. ANGAJEAZĂ MUNCITORI CALIFICAŢI 
ŞI NECALIFICAŢI în construcţii/ amenajări 

interioare- exterioare: - ZIDARI; FAIANŢARI; 
RIGIPSARI; VOPSITORI.  Tel. 0740177424.

SC angajează: 
- LĂCĂTUŞ 
MECANIC 
- SUDOR 

- DULGHER.
Tel. 0720.689.965.

SPĂLĂTORIE AUTO 
ANGAJEAZĂ 

PERSONAL. 
Salariu 2.000 lei 

în mână. 
Tel. 0721.202.600.

ABATOR BASCOV 
angajează 

în condiții avantajoase: 
MĂCELAR, 

TRANȘATOR, 
MĂȚĂRESE, 

MUNCITORI 
NECALIFICAȚI. 

Tel. 0744.314.995.

ANUNŢ PUBLIC 1
S.C. KITISAB EUROCOMPLEX SRL, cu sediul în sat 
Schiau, comuna Bascov, str. Schiau nr.167A, cam. 4, jud. 
Argeş, titular al planului/ programului Planului urbanis-
tic zonal - schimbare destinaţie, introducere în intravilan 
şi reglementare urbanistică în vederea realizării investiţiei: 
“CONSTRUIRE HALA METALTCA - FABRICA PENTRU 
PRODUCEREA ARTICOLELOR DIN MASE PLASTICE” 
amplasat în oraşul Costeşti, sat Broşteni nr. cadastral 80366, 
judeţul Argeş, anunţă publicul interesat asupra depunerii so-
licitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul/pro-
gramul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Argeş, din local-
itatea Piteşti, str. Egalitatii nr. 50 A, jud. Argeş, de luni până 
joi între orele 9.00- 11.00.
Observaţii/ comentarii şi sugestii se primesc în scris la se-
diul APM Argeş în termen de 18 zile de la data publicării 
anunţului.

EFTEC (ROMANIA) S.R.L., cu sediul în Budeasa, Argeş, 
angajează 1 OPERATOR MASE PLASTICE.

Cerinţe: studii  medii sau profesionale 
Se oferă: Salariu avantajos. Se oferă bonuri de masă şi se asigură 
transportul Piteşti-Budeasa-Piteşti.
Calificarea se efectuează la locul de muncă.

Relaţii, la telefon 0248 236 144.

S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti,
cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, 
judeţul Argeş, ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru ocuparea 
unui post de OPERATOR TRATARE APE TEHNOLOGICE la 
Secţia Uzina de Apă Budeasa.
Sarcinile de bază ale postului de operator tratare ape tehno-
logice constau în supravegherea, manevrarea, exploatarea, 
întreţinerea, revizia şi reparaţia instalaţiilor de tratare apă din 
Uzina de Apă Budeasa. 
Condiţiile de participare la concurs sunt: studii medii şi califi-
care în domeniul tratării apei potabile; apt necondiţionat pen-
tru lucrul la înălţime şi pentru manipularea manuală a maselor.
Concursul constă într-o  probă scrisă şi interviu ce include 
probă practică.
Bibliografia de concurs: 
• Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modi-
ficările și completările ulterioare;
• Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și 
sănătate publică privind mediul de viață al populației;
• Hotărârea nr. 100 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea 
Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele 
de suprafață utilizate pentru potabilizare și a Normativului 
privind metodele de măsurare și frecvența de prelevare și 
analiză a probelor din apele de suprafață destinate producerii 
de apă potabilă;
• Ordinul nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regu-
lamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de ca-
nalizare;
• Noțiuni de chimie anorganică, nivel liceal; concentrația 
soluțiilor, pH-ul și echilibrul acido-bazic, chimie analitică in-
strumentală și analize tehnice, tehnici experimentale de anal-
iză calitativă și cantitativă, determinarea constantelor fizice;
• Noțiuni de tehnologie chimică: tehnologie chimică generală, 
automatizări în industria chimică, exploatarea și întreținerea 
utilajelor, supravegherea și controlul calității apei potabile, cal-
itatea apelor, instalații tehnologice și schemele de alimentare 
cu apă.
Documente necesare pentru înscrierea la concurs: cerere gen-
erală, Consimțământ și Informații la colectarea datelor cu car-
acter personal direct de la persoana vizată (se descarcă de pe 
site-ul societății secțiunea „Clienți – Formulare‟), curriculum 
vitae (CV) şi copii ale actului de identitate, actelor de studii 
și carnetului de muncă şi/sau adeverinţelor de vechime în 
muncă (după caz).
Acestea se pot transmite la adresa de e-mail: contact@apa-ca-
nal2000.ro sau se pot depune  la  ghişeul unic al societăţii situ-
at în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24 A, judeţul 
Argeş, până la data de de 13.09.2021, inclusiv, orele 16.00. 
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la 
telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-
16.00. 

JET CONSTRUCT PIPE 
angajează MECANIC 

UTILAJE (BULDOEXCA-
VATORIST) şi SUDORI. 

TEL. 0744315556.

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ:

n OPERATOR MAŞINI 
COMANDĂ NUMERICĂ 

n CONTROLOR 3D
n FREZOR n  RECTIFICATOR

n LĂCĂTUŞ MECANIC
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.
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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

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 construcţii 
angajează în condiţii 
salariale avantajoase: 

MUNCITORI 
necalificaţi, 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 angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze 

- MUNCITORI necalifi-
cati (SĂPĂTORI). 

Tel. 0722301315.

Laguna Technology 
angajează 

ŞOFERI 
DUBĂ FRIGO 

40 TONE.
Relaţii, la tel.  

0721 369 137.

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.    

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

ANGAJEZ 
ŞOFER LIVRATOR 
produse alimentare. 

Tel. 0744363825.

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 detalii, contactaţi-ne la tel. 0748980808.

ANGAJEZ 

ŞOFERI TIR 
extern, tur- retur în 

echipaj. Tel. 0754812152.

ZARIS AUTOCOM 
angajează: D FACTURIST 

D MECANIC întreţinere 
D MUNCITORI necali-
ficaţi D AMBALATORI 

pâine D ŞOFERI/
DISTRIBUIŢIE. 
Salarii atractive. 

Tel. 0729.218.498, 
0724079452.

ANGAJEZ 
ŞOFERI 

TIR. 
Tel. 0744755702.

SC cu sediul în Ştefăneşti- 
Argeş, angajează 

EXTRUDERIST FOLIE 
cu/ fără experienţă. 

Tel. 0745183461.

Societate comerciala 
angajează PERSOANĂ 

pentru GESTIUNE 
CONTABILITATE 

PRIMARĂ. 
Tel. 0771.379.895.

Restaurant Atelier 
angajează 

BARMANI și 
OSPĂTARI. 
Tel. 0756.276.074

CENTER TEA& CO angajează 
ŞOFERI TIR, 

pentru curse tur- retur Franţa.
 Tel. 0732406680.

Angajez 
LUCRĂTOR 

COMERCIAL 
gresie - faianță - adeziv 
şi MANIPULANT.

Tel. 0723276932.

ANGAJĂM 
ŞOFER pentru transport Intern.

Pentru a face parte din echipa, aveti nevoie de:
• Permis categoria C+E
• Card Tahograf Digital;
• Atestat de Marfuri ( CPC)

Pachet salarial atractiv .
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la 

numărul de telefon: 0749201065.

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, VINERI  

ÎN SISTEMUL SANITAR ESTE NEVOIE DE INFIRMIERI!
• CURS NOU!!!  BĂIEŞ  – asigură servicii de îngrijire personală şi asistenţă în activi-

tăţile zilnice din viaţa pacienţilor din spitale , clinici şi facilităţi de îngrijire medicală

ÎN ATENŢIA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE ORGANIZĂM CURS DE COMPETENŢE ÎN 
LIMBA ROMÂNĂ PENTRU ANGAJAŢII STRĂINI ÎN VEDEREA OBŢINERII UNEI CALIFICĂRI

• 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 VINERI 24 SEPTEMBRIE 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  între orele 9.00 – 18.00

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

PÂNĂ LA DATA DE  24 SEPTEMBRIE 2021 SE  FAC ÎNSCRIERI LA   
CURSUL DE STIVUITORIST - calificare si autorizaţie ISCIR.

•LUCRĂTOR ÎN COMERȚ
•BUCĂTAR - practica în 
restaurant, cu preparate 
culinare        
• OSPĂTAR-CHELNER - 
practica în restaurant
•COFETAR-PATISER - 
pratica 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 CAR-
TON              
 •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.

24 SEPTEMBRIE 2021

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII 
angajează:

n INGINER construcţii 
n MUNCITORI 

calificaţi în construcţii   
n  TRACTORIST. 

Relaţii, la tel. 0724.635.724.

Societate comercială 
angajează 

OPERATOR MASE 
PLASTICE. 

Tel. 0771.379.895.

ANGAJEZ
 INFIRMIERĂ. 
Tel. 0744383278.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

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

Relatii tel. 0748192233

n FINISORI n MONTATORI 
RIGIPS n MONTATORI 

GRESIE, FAIANŢĂ
n  TÂMPLARI

+40 747.198.714  
+40 754.074.888   

Asteptam CV-urile 
la adresa de mail:

cristina.petre@grouptib.com

pentru punctele de lucru din Franţa/Italia: 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.
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