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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 

VÂNZĂRI
DIVERSE

De vânzare 53 fami-
li de albine. Preþ nego-
ciabil. Tel. 0722394979. 
(C.220120210009)

STÂLPI, ºpalieri metalici noi 
pentru garduri- vie, 2,10 m, 
17 lei/ bucatã. 0765376535. 
(C.290120210002)

DE VÂNZARE Drujba 
O-Mac OM-971! Moto-
ferăstraul profesional 
Oleo-Mac 071 are un 
motor de 70,8 cm3 

generând o putere de 
3,8 KW. Volum/Putere: 
70,8 cm3/5,1 HP-3,8 
KW. Lama (lungime): 

46-51-58-64 c/ 18 Lanţ 
(nivel x calibru) 3/8 : 
Combustibil: benzină 

fără plumb. Capacitatea 
rezervorului de combus-

tibil/ulei: 0,44 l /0,88 l  
Masă fără lanţ şi lamă: 

6,6 kg. Stare foarte 
bună, puţin folosit.  Preţ 
2.000 lei negociabil. Tel. 

0723.333.599.  

DE VÂNZARE Gene-
rator electric Loncin 
LC6500DDC-Z! Motor: 

0,56 Kw/3600 rpm Tipul 
motorului: Un cilindru, 4 
timpi, răcire cu aer, OHV 
Capacitate baie de ulei: 
1,1L Capacitate rezervor 
de benzină: 2,5 l timp de 
funcţionare fără oprire: 
13h Frecvenţă de lucru 
50 Hz /60 Hz Voltaj de 

lucru: 110V/115V/120V/
220V/230V/240V Prize 

de lucru: 2 x 220V şi 1 x 
380V. Putere nominală 
de lucru: 5,0Kw. Putere 

maximă de lucru 5,5 
Kw. Sistem de pornire: 
Sistem automatizare 

(demaror). Stare foarte 
bună, puţin folosit. Preţ 
3.000 lei negociabil. Tel. 

0723.333.599.

VÂND þuicã veche 
(Morãreºti) ºi vin( Drã-
gãºani) Transport gra-
tis. 0734742442. 
(C.060120210023)

VÂND cãrbuni de 
foc, calitate superi-
oarã. Tel. 0726964470. 
(C.010220210007)

VÂND tescovinã. 
Tel. 0751769263.  
(C.250120210025)

VÂND 2 covoare ol-
teneºti, vechi de 100 
ani. Tel. 0720230527.  
(C.190120210008)

VÂND colþar pentru 
sufragerie, extensi-
bil, stare bunã. Tel. 

0741232652.  

VÂND boiler electric, 100 
litri, Ariston Velis Plus, nou. 
Tel. 0732522436.

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
VÂND Matiz, fabricaþie 
2010, preþ negocia-
bil. Tel. 0725581595.  
(C.280120210004)

STRĂINE
CUMPÃR auto ºi autoutili-
tare, româneºti ºi strãine,  
pentru dezmembrare, even-
tual avariate. Ofer radiere, 
transport gratuit, plata pe 
loc. Vând piese din dez-
membrãri. Tel. 0733890093. 
(C.260120210015)

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND garsonierã fond 
nou 2020, Gãvana 3, etaj 
4/4, cu acoperiº, confort 
1 decomandat, centralã, 
la cheie, parcare proprie, 
46.900 euro. 0746019911. 
(C.020220210015)

APARTAMENTE

2 camere
APARTAMENT, Fraþii 
Goleºti, 88 mp, cen-
tralã. Tel. 0745143305. 
(C.120120210004)

VÂND apartamente 2 
camere de lux, Platou 
Prundu, preþul 58.000 
euro. 0770809011.  
(C.221220200004)

VÂND apartament 2 ca-
mere, Craiovei, cf. 1. Tel. 
0722528297; 0741785027. 
(C.040120210002)

VÂND apartament 2 ca-
mere, Kaufland- Craio-
vei( J-uri), finisaje mo-
derne, complet mobilat ºi 
utilat. Tel. 0740323201.  
(C.150120210008)

2 CAMERE, bloc nou, 
2020, Teilor, finisat, preþ 
accesibil. 0799008833. 
(221220200001)

VÂND apartament 2 
camere, zonã su-

per, preþ negociabil. 
Tel. 0736420820.  
(C.270120210011)

VÂND apartament 2 ca-
mere, Trivale- Complex 1, 
parter. Tel. 0763715912.  
(C.250120210015)

VÂND apartament 2 ca-
mere, fond nou 2020, Gã-
vana , str. Vasile Goldiº, 
etaj 2/4, izolat, centralã, 
la cheie, parcare proprie, 
57.900 euro. 0746019911. 
(C.020220210013)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND/ Schimb aparta-
ment 3 camere, etaj, 4/4, 
Expo-Parc, 48.000 euro, 
negociabil. 0751776652. 
(C.210120210005)

VÂND apartament 3 came-
re, suprafaþã de 65 mp, Tri-
vale- izvor, Complex 1, etaj 
9/10, stradal, loc de parca-
re, dotãri; 2 bãi, 2 balcoane 
Open, aer condiþionat, 2 
debarale, centralã termicã, 
zugrãvit recent, mobilat cu 
gust, utilat (aragaz, frigider, 
maºinã spãlat), 59.500 euro, 
negociabil. 0720662162. 
(C.220120210001)

APARTAMENT 3 ca-
mere Teilor, construcþie 
2020. Tel. 0799008833.  
(221220200009

VÂND apartament 3 ca-
mere, confort 2, Gãvana 2, 
etaj 2/4, izolat, centralã, ter-
mopane, îmbunãtãþit, mo-
bilat, utilat, loc de parcare 

56.000 euro. 0746019911. 
(C.020220210014)

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

APARTAMENTE
4 camere

VÂND apartament 4 ca-
mere, Mioveni- Robea, îm-
bunãtãþit. Tel. 0738431531. 
(C.180120210029)

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

VÂND urgent vilã Trivale, 
lângã Magic, poziþie exce-
lentã, toate utilitãþile, ne-
gociabil. Tel. 0739950247. 
(C.040120210003)

VÂND casã Mãrãci-
neni. Tel. 0752067353.  
(C.241120200011)

VÂND casã str. Balo-
teºti, lîngã pãdure, 2020, 
4 dormitoare, 2 bãi, 
75.000 euro. 0799008822. 
(050120210016)

VÂND vilã Prun-
du. Tel. 0752204666. 
(C.250120210003)

VÂND casã( cãrã-
midã), cu grãdinã, 

6.000 mp, com. Teiu. 
Tel. 0736420820.  
(C.270120210012)

DE VÂNZARE! Vilã P+ 1, 
Gãvana 3, lângã pãdure, su-
prafaþã utilã 220 mp, teren 
500 mp. Tel. 0723328355.  
(C.190120210007)

VÂND vilã ªtefãneºti- pa-
sarelã, la stradã, mobi-
latã, toate utilitãþile, ne-
gociabil. 0762534916.  
(C.220120210016)

VÂND la Marcea, jud. Vâl-
cea, aproape de Târgul 
Sãptãmânal, casã 2 ca-
mere( model garsonierã), 
canalizare, apã, renovatã 
pentru peste 100 ani+ te-
ren. Idealã pentru o fami-
lie de pensionari sau tineri 
cãsãtoriþi cãrora le pla-
ce la þarã. 0723981810.  
(C.280120210013)

VÂND casã, Geamã-
na, str. Primãve-
rii. Tel. 0751479186.  
(C.020220210001)

VÂND casã cu etaj, 
toate utilitãþile, ªtefã-
neºti. Tel. 0745015619.  
(C.020220210011)

VÂND vilã nouã, ªtefã-
neºti- Zãvoi, teren 400 

mp, 115.000 euro, ne-
gociabil. 0746019911. 
(C.020220210016)

VÂND vilã stil mediteranian, 
ªtefãneºti, teren 320 mp, 
101.000 euro. 0729204129.  
(C.020220210017)

VÂND casã, com. Stol-
nici, toate utilitãþile.  
0732522436.

TERENURI
TEREN intravilan ªtefã-
neºti- Primãverii, 8.000 
mp, utilitãþi, parcelabil, 
negociabil. 0729151416.  
(C.130120210016)

VÂND TEREN 
50.000 mp, situat vizavi de 

reprezentanţa FORD, lângă
Jupiter City - Carrefour, 

deschidere 250 m.
Tel. 0799 00 88 22.

VÂND teren stradal Drãga-
nu, 1.300 mp, puþ, grajd, 
lac de peºte, 12 euro 
mp. Tel. 0721210064. 
(C.250120210002)

VÎND teren  5.000 mp 
Costeºti, strada Indus-

triei. Tel. 0770290602. 
(C.010220210006)
VÂND teren 4.700 mp, 
intravilan, zona Triva-
le. Tel. 0799008833.    
(221220200005) 

VÂND teren intravi-
lan 8.000 mp, Albota 
lângã Institut, 5 euro.  

Tel. 0723333599. 

VÂND 500 mp teren Bradu( 
5 km de la Tg. Sãptãmâ-
nal), utilitãþi la 90 m, 12.000 
euro. Tel. 0740323201.  
(C.150120210009)

VÂND teren 8.300 
mp+ 5.149 mp, livadã 
pruni, intrare Podul 
Broºteni. 5 euro/mp. 

Tel. 0723333599. 

SPAŢII
 ÎNCHIRIEZ depozit 180 mp, 
str. N. Bãlcescu, platformã 
betonatã ºi intrare cu atoca-
mioane mari ( lângã John ºi 
Argintex). Tel. 0746012166. 
(C.010220210013)

OFER închiriere spaþiu 
magazin Fortuna. Tel. 

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

ASOCIATIA DE TINERET SOLARIS 
Organizează: 

l cursuri de calificare - recalificare
Cursuri avizate I.S.C.I.R.

- cofetar-patiser
- bucătar 
- ospătar 
- lucrător în comerţ
- măcelar-tranşator
- lucrător prelucrarea cărnii
- vânzător
- operator mezeluri
- morar panificaţie
- noţiuni fundamentale de 

igienă   
- maşinist utilaje cale şi terasa-
mente
- lăcătuş mecanic
- mecanic auto
- electrician auto
- electrician în construcţii
- sudor
- sculer matriţer
- Izolator

- coafor - frizer
- manichiură
- maseur 
- cosmetician
- cameristã hotel
- contabilitate
- operator introducere  
 validare si prel. date (PC)
- inspector resurse umane
- administrator pensiune
- floricultor
- peisagistică
- croitor
- inspector ssm

- instalator instalaţii   
  tehnico-sanitare şi gaze
- zidar - pietrar
- fierar betonist
- dulgher - tâmplar - 
  parchetar
- instalator instalaŢii    
   încãlzire centrală
- montator pereTi şi 
   plafoane ghips carton
- confecţioner mase 
  plastice şi aluminiu
- lucrător creştere animale
- lucrător cultură plante

Deschiderea va avea loc la data de 05.02.2021
n STIVUITORIST
n MACARAGIU
n FOCHIST 
(OPERATOR CAZANE)

n AUTOMATIŞTI CENTRALE TERMICE
n LIFTIER
n OPERATORI RECIPIENTE GPL
n LABORANT OPERATOR TRATAREA APEI

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, 0744 102 000 

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.

MASAJ de relaxare nu-
mai pentru persoane 
serioase. 0751329835.  
(C.110120210011)

BRUNETÃ, 25 ani, te 

aºtept la mine. Am lo-
caþie. 0741552756.  
(C.070120210012)

DOAMNÃ maturã. 
Tel. 0723035575. 

(C.260120210012)

Blondã, ochii albaºtrii, te 
aºtept la mine pentru clipe 
minunate. 0754696279.  
(C.o.p.)

OFER SPRE 
ÎNCHIRIERE SPAŢIU 

PRETABIL 
TERMOPANE / 

SERVICE AUTO. 
Tel. 0724522985.
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0730015532; 0744870789.  
(C.280120210021)

ÎNCHIRIEZ
HALĂ SERVICE, 

STRADAL, 
DEPOZITELOR, 
200 - 436 MP. 

TEL. 0799 00 88 33. 

OFER spre închirie-
re spaþiu 125 mp, lângã 
Târgul Sãptãmânal Pi-
teºti. Tel. 0722236381. 
(C.010220210003)

OFER închiriere spaþiu 
comercial 17 mp, Fortu-
na- etaj. Tel. 0722650342.  
(C.020220210005)

ÎNCHIRIERI
GARSONIERÃ cur-
te- Prundu, 1 bãiat- 650, 
2 bãieþi- 400, incluse 
utilitãþile( cãldura se-
parat).  0743922377. 
(C.050120210007)

ÎNCHIRIEZ convena-
bil apartament 2 ca-
mere în vilã, parter, 
intrare separatã, zona De-
deman. Tel. 0744963528. 
(C.060120210001)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere ºi  apar-
tament 3 camere mo-
bilate, utilate, zonã 
centralã. 0770944255.  
(C.270120210003)

PRIMESC în gazdã, 
str. Þepeº Vodã 24. 
Tel. 0751769263.  
(C.250120210024)

OFER închirie-
re garsonierã 

spaþioasã, termen 
lung, Fraþii Goleºti. 
Tel. 0736420820.  
(C.270120210013) 

ÎNCHIRIEZ apartament 2 
camere, dec., renovat, mo-
bilat integral, Gãvana III, 
stradal. Tel. 0743084908. 
(C.280120210003)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, confort 
1, mobilat, zona Nord, 200 
euro. Tel. 0740302991. 
(C.010220210011)

PRIMESC în gazdã o fatã( 
elevã/ salariatã), zona 
Gãvana. 0733075100.  
(C.010220210012)

PRIMESC în gazdã stu-
denþi sau elevi, str. Exer-
ciþiu. Tel. 0728652720.  
(C.010220210008)

OFER spre închiriere apar-
tament 3 camere, zona 
Bere,  renovat, mobilat nou, 
300 euro. Tel. 0744518254. 
(C.210120210008)

OFER  închirie-
re garsonierã. Tel. 
0744278107; 0749055875.  
(C.220120210022)

OFER spre închirie-
re apartamet 3 camere, 
zona Banat, lângã ºcoala 
nr. 16. Tel. 0756853177. 
(C.220120210007)

OFER închiriere aparta-
ment 3 camere, centrul 
oraºului. Tel. 0765780909.  
(C.250120210013)

OFER închiriere ca-
merã la casã, Gãva-
na. Tel. 0742864865. 
(C.250120210014)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, parter, 
balcon, fond nou, spaþios, 
centralã, Gãvana 2, pre-
tabil cabinet medical, fir-
mã. Tel. 0742026804.  
(C.260120210003)

PROPRIETAR! Închiri-
ez garsonierã, confort 

I, Craiovei, recent 
finisatã, mobilatã, uti-
latã nou,  condiþii deo-

sebite, costuri mici 
întreþinere. Exclus 
animale companie. 

0741015609. dupã ora 
17.30. (C.b.f. ) 

ÎNCHIRIEZ camerã 
apartament, zona Spi-
talul Militar. Preferabil 
salariatã. 0745068056.  
(C.010220210001)

OFER închiriere apar-
tament 3 camere, com-
plet utilat, Calea Bu-
cureºti (Primãrie), 250 
euro. Tel. 0746012166.  
(C.010220210014)

OFER închiriere aparta-
ment 3 camere, zonã cen-
tralã, mobilat, utilat modern, 
400 euro. 0746019911. 
(C.020220210012)

ÎNCHIRIEZ apartament 
mic, 2 camere, Triva-
le, îmbunãtãþit. Con-
venabil. 0758625780.  
(C.020220210004)

OFERTÃ! Închiriez ca-
mere, mobilate la vilã, 
Nord- Kaufland, 275 lei/ 
persoanã. 0772031155.  
(C.280120210015)

OFER închiriere apar-
tament 3 camere, Exer-
ciþiu. Tel. 0770262069. 
(C.290120210008)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, mobi-
lat, utilat, Popa ªapcã, 
1.000 lei. 0744762132. 
(C.290120210009)

OFER închiriere aparta-
ment 3 camere, Exerciþiu, 
mobilat. Tel. 0747142114. 
(C.020220210022)

CAUT sã închiri-
ez garsonierã în Pi-
teºti. Tel. 0730349328.  
(C.030220210002)

OFER închiriere garso-
nierã, cf. 1, centru (Pa-
vone). Tel. 0736337376.  
(C.030220210004)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, central, mo-
bilat ºi utilat. 0757077870. 
(C.030220210007)

LOCURI DE VECI
CUMPÃR teren pen-
tru cavou în Cimitirul Sf. 
Gheorghe, sau cripte 
vechi. Tel. 0727747581.  
(C.130120210002)

CUMPĂRĂRI
AUTO

CUMPÃR auto ºi au-
toutilitare, româneºti ºi 
strãine,  pentru dezmem-
brare, eventual avaria-
te. Ofer radiere, trans-
port gratuit, plata pe loc. 
Vând piese din dezmem-
brãri. Tel. 0733890093. 
(C.260120210014)

CUMPÃR maºini (ra-
ble), preþ negociabil. Ofer 
acte de radiere, trans-
port gratuit. 0755354683.  
(C.020220210010)

IMOBILIARE
CUMPÃR apartament 
3 camere, zonã cen-
tral, et. intermediar. Tel. 
0756193879.  (C.o.p.)

PRESTĂRI
SERVICII

TRANSPORT mo-
bilã. 0746063023.  
(C.200120210004)

ECHIPÃ profesioniºti exe-
cutãm lucrãri interior/ ex-
terior. Tel. 0754263629. 
(C.010220210018)

CADASTRU-carte funci-
arã! Terenuri-450 lei! Apar-
tamente-250 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.050120210015)

FINISÃRI interioa-
re. 0739915493.  
(C.200120210014)

AMENAJÃRI interioare/ ex-
terioare. Tel. 0720538595. 
(C.250120210021)

AMENAJÃRI interioare/ ex-
teriaore. Tel. 0744915345. 
(C.260120210011)

ZIDÃRIE, tencuieli, glet, 
faianþã, gresie, termo-
sistem. Calitatea face 
preþul. Tel. 0745430252. 
(C.260120210002)

EXECUTÃM construcþii 
case, tencuieli, zugrãveli, 
rigips, termosistem, in-
stalaþii sanitare, electrice, 
faianþãri. 0768554950.  
(C.020220210009)

EXECUT instalaþii electrice 
ºi sanitare. 0774909132.  
(C.020220210018)

MICI AFACERI
VÂND haine second- 
hand. Tel. 0736337376.  
(C.030220210005)

MEDITAŢII
MATEMATICÃ orice nivel. 
Prima ºedinþã gratis. Posibil 
acasã la elev. 0726348243. 
(C.270120210009)

MEDITEZ matematicã, 

orice nivel,  la domiciliul 
elevului/ online. Profe-
sionalism. 0757973643.  
(C.151220200008)

DIVERSE
VICTIMA accidentu-
lui din 08 decembrie 
2019, Piteºti, str. Flo-
rilor oferã recompen-
sã celor care l-au aju-
tat. Tel. 0733083804.  

(C.290120210007)

DORESC sã botez 
o fetiþã nou nãscutã. 
Tel.  0738431531. în-
tre orele 19.00- 20.00. 
(C.180120210027)

PIERDERI
PIERDUT certificat de 
membru OAMGMAMR, fi-
liala Argeº, seria AG, nr. 
003563, pe numele Neamþu 
Atena Gabriela. Se declarã 
nul!  (C.030220210001)

MAGIE
În sprijinul oamenilor 
cu probleme vine cu 
multe leacuri RODI-

CA, binecunoscutã de 
Dumnezeu prin pute-
rea ei deosebitã ºi a 
harurilor sfinte. Re-

zolvã cazuri lipsite de 
orice speranþã, poate 
vedea trecutul, pre-

zentul ºi viitorul, dez-
leagã ºi îndepãrteazã 

cele mai puternice 
farmece ºi blesteme, 
dezleagã cununii le-

gate, aduce persoana 
iubitã, împacã familii 

dezbinate, face de 
dragoste, spor, noroc, 
sãnãtate, reuºite în 

afaceri, vindecã impo-
tenþa, viciul bãuturii, 

stresul, depresia, 
etc. Contactaþi-o cu 

încredere pentru a vã 
ajuta cu toatã experi-
enþa ºi priceperea ei. 
Telefon: 0759550302.  

(C.280120210017) 

MATRIMONIALE
TÂNÃR divorþat, 34 ani, cu 
locuinþã caut mãmicã pen-
tru fetiþa mea. 0751120856. 
(C.150120210010)

CAUT partenerã de viaþã, 
max. 40 ani pentru a trãi 
într-un mediu natural, de-
parte de aglomeraþia ur-
banã. Tel. 0740838711. 
(C.150120210011)

DOMN, 67 ani caut 
doamnã vârstã apropiatã 
pentru prietenie/ cãsã-
torie. Tel. 0770449272. 
(C.150120210012)

DOMN, 44 ani, 1.67/ 70, 
fãrã obligaþii, posesor auto, 
serviciu stabil, situaþie ma-
terialã bunã doresc parte-
nerã vârstã apropiatã, pen-
tru cãsãtorie. 0741022160. 
(C.250120210006)

DOMN, 48 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie, cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.180120210022)

DOMN caut doamnã pentru 
prietenie. Tel. 0753093543. 
(C.190120210011)

DOMN, 41 ani caut 
doamnã pentru priete-
nie/ cãsãtorie. Rog serio-

zitate. Tel. 0751315913. 
(C.190120210002)

DOMN, pensionar, doresc 
prietenie, eventual cãsã-
torie. Tel. 0785621217. 
(C.280120210014)

DOMN, prezentabil doresc 
sã cunosc doamnã, pen-
tru prietenie. 0753427282.  
(C.020220210027)

DOMN, vârstã 32 ani, 
caut doamnã pentru cãsã-
torie. Tel. 0732848399.  
(C.030220210003)

ANGAJĂRI
ANGAJEZ doamnã pentru 
florãrie cu sau fãrã expe-
rienþã. Tel. 0735123756. 
(C.010220210002)

S.C. angajeazã elec-
tricieni pentru lucrãri 
L.E.A ºi L.E.S. 0.4 - 20 
kv. Tel. 0745015885.  
(C.110120210006)

S.C angajeazã ºofer pe 
ruta România -Turcia, Tur-
cia- Polonia, Turcia- Cehia, 
România- Germania ºi An-
glia. Salariu atractiv. Tel. 
0799700007; 0731900000. 
(C.120120210006)

S.C angajeazã su-
dor cu sau fãrã experi-
enþã. Tel. 0736373575. 
(C.120120210008)

ANGAJEZ ºofer TIR 
20 tone, pentru intern; 
tur-retur ºi Comunita-
te. Tel. 0767772001.  
(C.130120210003)

ANGAJÃM ºofer profesi-
onist pentru comunitate, 
prelatã mega, perioa-
dã flexibilã, 2.400 euro/ 
lunã. Tel. 0727167445. 
(C.200120210001)

ANGAJEZ ºofer cu ex-
perienþã camion 7.5 
t, tur- retur România- 
Franþa. Tel. 0724268382.  
(C.140120210006)

ANGAJEZ tâmplar- ta-
piþer ºi croitoreasã. Tel. 
0720426093; 0743356969. 
(C.180120210021)

ANGAJEZ fatã cu ex-
perienþã minimã pentru 
grãtar. Tel. 0744356419.  
(C.180120210009)

ANGAJEZ personal spãlã-
torie auto, cunoºtinþe vul-
canizare. 0754250879. 
(C.190120210014)

MAGAZIN alimentar Bas-
cov angajează vânză-
toare. Tel. 0744324885. 
(C.140120210003)

ANGAJEZ fatã pen-
tru bar. Program flexi-
bil, condiþii bune de lu-
cru. Tel. 0747545144. 
(C.210120210009)

S.C. ANGAJEAZÃ con-
tabil( operator contabili-
tate). Tel. 0720662162. 
(C.220120210002)

ANGAJEZ ºofer TIR, 
transport intern/ ex-

tern. Tel. 0787804506.  
(C.260120210010)

ANGAJEZ meseriaºi în 
construcþii calificaþi ºi ne-
calificaþi pentru Franþa. 
Ofer cazare ºi salariu 
atractiv. Rog seriozitate. 
Tel. 00330771842151; 
0 0 4 0 7 4 8 3 7 8 6 2 8 . 
(C.260120210004)

RESTAURANT 
ultracentral 

angajează 
DOAMNĂ LA 
PREPARAT 

SALATE. 
0728119444. 

PIZZERIE angajeazã piz-
zer ºi ajutor bucãtar. Domi-
ciliu în Piteºti. 0728119444. 
(C.010220210016)

ANGAJÃM ospãtãriþe 
pentru restaurant ultra-
central. Domiciliul în Pi-
teºti. Tel. 0728119444. 
(C.010220210017)

RESTAURANT Epic- 
Topoloveni angajea-
zã bucãtar cu experi-
enþã. Tel. 0744998838. 
(C.010220210018)

ANGAJÃM EDUCATOR  
GRÃDINIÞÃ PRIVATÃ. 
CV. office@grãdinitapiti-
cotpitesti.ro; 0740248493. 
(C.250120210001)

ANGAJEZ cãlcãtor interfa-
zic ºi final. Tel. 0726112262.  
(C.290120210001)

ANGAJEZ fatã pen-
tru bar. Program flexi-
bil, condiþii bune de lu-
cru. Tel. 0747545144. 
(C.210120210009)

FIRMÃ curãþenie angajea-
zã personal pentru halã 
industrialã. 0732401932. 
(C.020220210020)

VINHOA Import anga-
jeazã muncitor necalifi-
cat, cunoscãtor lb. en-
glezã. Tel. 0768577411.  
(C.020220210021)

ANGAJEZ bãiat pentru 
depozit detergent ºi cos-
metice. Tel. 0733446000. 
(C.020220210028)

ANGAJEZ ºofer TIR 
experienþã prelatã Co-
munitate. C.V. la email: 
w a l t e r a u t o @ y a h o o .
com; Tel. 0784274188. 
(C.020220210019)

ANGAJEZ 2 fete pen-
tru magazin alimentar, 
zona  Bulevardul Ero-
ilor. Tel. 0755519904. 
(C.030220210006)

S.C. ANGAJEAZÃ con-
tabil( operator contabili-
tate). Tel. 0720662162. 
(C.220120210002)

S.C. angajeazã muncitor 
manipulant pentru sor-
tare mase plastice. Tel. 
0764497744; 0737974499.  
(C.030220210009)

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!

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

COMEMORĂRI
Azi, 4 februarie 2021, 

se împlinesc trei ani de când 
cea mai bunã mamã ºi soþie, 

MIHAELA RADU, 
a plecat în 

Împãrãþia Cerurilor. 
Pentru noi, dar ºi pentru cei 

apropiaþi, a fost un model de dãruire pentru 
iubire, devotament ºi muncã. 

Îi suntem recunoscãtori, îi mulþumim, va rãmâ-
ne în sufletele noastre ºi nu o vom uita niciodatã! 

Ne rugãm la bunul Dumnezeu sã-i ocroteascã 
odihna ºi liniºtea veºnicã! 

Ionuþ, Mihai ºi Ionel Radu. 

 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
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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.

Laguna Technology SRL 
CAUTĂ 

TRACȚIONIȘTI 
DUBĂ FRIGO 

pentru transport inter-
național.

Tel. 0721 369 137.

SC angajează 
VÂNZĂTOR 
MAGAZIN 

ALIMENTAR 
(fete băieți). 

Tel 0740.045.872.

CATYON TECH 
PRODUCT angajează 
CONFECŢIONER 

şi MONTATOR 
tâmplărie PVC. 

Tel.  0722.434.694.

S.C. ANGAJEAZĂ: 
LĂCĂTUŞI MECANICI, 
SUDORI ELECTRICI şi 
CO2. Salariu net în mână 

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

Firmă cu experienţă  în transport angajează  
ŞOFERI AUTOCAMION 

pe relaţia România - Franţa/ tur / retur şi Comunitate. 
Telefon 0727 / 760 240.

ILIESCU GHEORGHE, cu domiciliul in municipiul Pitesti, str. 
Calea Bucuresti, nr. 32, bl. U4, sc. A, etj. 8, ap.29, judetul Arges 
anunta publicul interesat asupra :
- disponibilizarii proiectului de plan, finalizarii Raportului de 
mediu pentru PUZ:”P.U.Z. pentru introducere in intravilan si 
reglementare urbanistica in vederea realizarii investitiei „CON-
STRUIRE CABANA TURISTICA”, propus a se implementa in 
comuna Leresti, pct „Cabana Batrana”, UP V Voina, UA 42, ju-
detul Arges, beneficiar :ILIESCU GHEORGHE;
- organizarii electronice a sedintei de dezbatere publica a acestora.
Documentatia se supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu 
conf. HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a 
evaluarii de mediu pentru planuri si programe.
Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al planu-
lui propus pot fi consultate la sediu:
- APM Arges, str. Egalitatii, nr. 50 A, jud. Arges, tel 0248/213099, 
fax: 0348/401993 si e-mail:office@apmag.anpm.ro.
- Primaria comunei Leresti, in zilele de luni-vineri orele 9.00-
14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura si cu 
date de identificare la sediul APM Arges si/sau Primaria comunei 
Leresti pana la data de 22.03.2021.
Sedinta de dezbatere publica se va desfasura electronic in data 
de 22.03.2021, pe baza punctelor de vedere/sesizari/comentarii/
observatii din partea publicului interesat.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE
montat /demontat 

contoare gaze. 
Tel. 0722301315.

S.C. IMOB TOMIL CONCEPT SRL (beneficiar) anunţă 
publicul interesat cu privire la intenţia de elaborare a 
documentaţiei de urbanism privind aprobarea PUD pen-
tru imobilul situate în municipiul Piteşti, strada Dumitru 
Bratianu nr. 6K, în vederea realizării ”Construire 3 locu-
inţe P+1E şi împrejmuire teren”.
Persoanele interesate să trimita observaţii/ comentarii, o 
pot face la sediul Primăriei municipiului Pitești, situat în 
strada Victoriei nr. 24.

S.C. IMOB TOMIL CONCEPT SRL (beneficiar) anuntă pub-
licul interesat cu privire la intenţia de elaborare a documentaţiei 
de urbanism privind aprobarea PUD pentru imobilul situate în 
municipiul Piteşti, strada Dumitru Brătianu nr. 6L, în vederea 
realizării ”Construire 1 locuinţă P+1E duplex, 1 locuinta P+1E 
unifamilială şi împrejmuire teren”.
Persoanele interesate să trimită observaţii/ comentarii, o pot 
face la sediul Primariei municipiului Pitești, situat în strada 
Victoriei nr. 24.

ANUNȚ VÂNZARE
C.I.I. DUCA ALEXANDRU în calitate de lichidator judi-
ciar al debitorului SC DEMI PROD MOB SRL, în dosarul 
632/1259/2014 aflat pe rolul Tribunalului  Specializat Argeș,  
oferă spre vânzare prin licitatie publică conform N. C. de 
Procedură Civilă, în data de 18 FEBRUARIE 2021 ora 12:30, în 
Pitești,  str. Banat, nr. 8, bl. C7, sc. A, ap. 13, jud. Argeș, la pre-
tul total de pornire, stabilit conform art. 768 al. 9 din N. C. de 
Procedură Civilă, de  8455 RON + TVA, următoarele bunuri: 2 
motofierastraie Makita EA 7300 P-K,  motopompa apa murdara 
Honda AWT 80 MX,  motocoasă Sthil FS 90/R, combinator. În 
vederea participarii la licitatie, ofertanții vor depune in contul 
deschis de lichidatorul judiciar, cel mai tarziu pana la ora lici-
tatiei, o cautiune in cuantum de 10% din pretul de pornire al 
licitatiei. Detalii se obțin la nr. de telefon 0721355010.

ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare
ILIE ALEXANDRU şi ILIE LUCICA MARINELA, 
titular al proiectului “Construire imobil P+3E servicii 
şi locuinţe colective”, anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pen-
tru Protecţia Mediului Argeş – nu se supune evaluării 
impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare 
adecvată, pentru proiectul “Construire imobil P+3E ser-
vicii şi locuinţe colective”,  propus a fi amplasat în Piteşti, 
str. Trivale, nr. 8, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul APM Argeş, cu sediul 
în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, jud. Argeş, în zilele de luni 
până vineri, între orele 10 – 13, precum şi la următoarea 
adresă de internet http://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
Proiectul deciziei de încadrare, la sediul APM Argeş, în 
termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Pentru dezvoltarea activitatii de distribuție carne de 
porc, DUMAGAS AGRI SRL din Piteşti, angajează 

CONDUCĂTORI AUTO 
(categoria C+E cu atestat) 

pentru distribuţie carcasă de porc. 
Relaţii, la telefoanele: 0747494071, 0731033575.
CV, pe adresa: daniela.mirea@dumagasagri.ro.

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

S.C. BOOKART PRINTING SRL – Tipografie BRADU, 

angajează CONDUCĂTOR AUTO 
transport rutier de mărfuri cod COR 833201.

Program de lucru flexibil, salariu atractiv.
Cerinţe: -    permis de conducere categoria C+E, minim
- atestat transport marfa

Relaţii, la tel.: 0248 615416; 0741332374 – 
între orele 07.30 – 15.30.

YILDIZ ENTEGRE, 
una dintre cele mai mari companii  
din lume în  industria prelucrătoare 
a lemnului şi a adezivilor pentru 
industria Lemnului, ANGAJEAZĂ: 

pentru  Unitatile de Producţie din Oarja, Argeş 
YILDIZ ENTEGRE – producţie MDF, Parchet, Uşi de 
interior 
YILDIZ CHEM – Producţie Adezivi  
n OPERATORI PRODUCŢIE CNC 
n  OPERATORI PRODUCŢIE 
n OPERATORI CHIMIŞTI 
n ELECTRICIENI ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII UTILAJE
n STIVUITORIŞTI
n INGINERI CHIMIŞTI 
n OPERATOR UTILAJ MANIPULARE  LEMN 
(GRAIFERIST)
n SPECIALIŞTI CALITATE 
n MAGAZINERI 
n TRANSLATOR  – CUNOSCĂTORI LIMBA TURCĂ 

CV-urile pot fi trimise la adresa noastră de e-mail
 sau depuse la sediul companiei: Oarja, Str. Yildiz 

nr. 1, E-mail: recrutare@yildizentegre.ro.
Pentru mai multe detalii despre pozițiile disponibile și cer-

ințele noastre, ne puteți contacta și la 
0377 881 210. VĂ AŞTEPTĂM!

SC PANCOR CONSTRUCȚII SPECIALE SRL
ANGAJEAZĂ:

n INGINER CONSTRUCTOR 
n MAISTRU CONSNTRUCȚII CIVILE, 

HIDROTEHNICE ȘI INSTALAȚII 
n MECANIC BULDOEXCAVATOR 

n TOPOMETRIST
n DULGHERI n ZIDARI 

n FIERARI
n ELECTRICIAN 

n INSTALATORI SANITARI 
n CONDUC

ĂTOR AUTO BASCULTĂ 40 TONE
Relații la tel. 0723389777.

SOCIETATE COMERCIALĂ angajează
 SPECIALIST IT (full-time/part-time).

Candidaţii pot depune CV-urile pe adresa de e-mail: re-
crutare@grouptib.com, informaţii la tel. 0747.198.714.

CM COLLECTION 
angajează

CROITORESE 
 cu experienţă,
lucru în serie.

Tel. 0744321518
/0728187286.
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Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

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

Relatii tel. 0748192233

SOCIETATE COMERCIALĂ angajează 
PERSONAL CALIFICAT în domeniul construcţiilor:

n LĂCĂTUŞI MECANICI
n SUDORI n INSTALATORI. 

Candidaţii pot depune CV-urile e-mail: recrutare@
grouptib.com, informatii la tel. 0747.198.714.

ANGAJAM: 
 BUCATAR şi DIRECTOR RESTAURANT(CANTINA).

Detalii, la telefoanele: 0735.308.148, 0727.735.075.

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII 
 angajează 

l SECRETARĂ l TEHNICIAN DEVIZE 
Cerinţe: studii superioare
l BULDOEXCAVATORIST l LĂCĂTUŞ 
MECANIC l INSTALATOR  
l MUNCITORI NECALIFICAŢI.

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

office@deltatermoconstruct.ro

SC DELTA PLUS TRADING SRL
angajează

CONDUCATOR AUTO 
cu experienţă pentru camion 20T

- transporta anvelope
-program de luni până vineri, se respecta tahograful

- salariu fix + diurna. Relaţii la tel. 0740 049 074 
CV la: resurse.umane@deltaplus.ro

SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajează:
n INGINER CONSTRUCTOR n MECANIC BULDO

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

n FIERAR BETONIST n LĂCĂTUŞ MECANIC 
n INSTALATORI. 

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

Societate de construcţii 
angajează: 

l SUDOR ELECTRIC și 
AUTOGEN autorizat 

l INSTALATOR APĂ, 
GAZE, ÎNCĂLZIRE.

l MAISTRU INSTALAȚII 
pentru alimentări cu 

apă și canalizare 
l DULGHER l FIERAR 
l BETONIST,     ZIDAR
 l MECANIC UTILAJ.

Relaţii, la tel. 0761.348.179.

SC ZARIS 
AUTOCOM SRL 

angajează 
INGINER 

(MAISTRU) 
reparaţii şi întreţinere 

utilaje. 
Tel. 0729.218.498.

SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL 
angajează: 

l ŞOFER TIR
l STIVUITORIST

l ȘOFER CISTERNĂ 
DISTRIBUȚIE ADBLUE.

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

Petrochimi ştilor nr. 45, Piteşti, vizavi de Vama Piteşti.  
Relaţii, la tel. 0744 626 100.

ASOCIAŢIA de 
Proprietari Solidaritatea 

angajează 
FEMEIE DE SERVICIU 

pentru bl. B.6 şi B.7, 
Găvana 3. 

Tel. 0744653981.

COMPANIE MULTINAŢIONALĂ, 
cu sediul în Mioveni oferă un post de 

SCULER MATRIŢER, în cadrul departamentului 
Producţie – Injecţie Mase Plastice.

Domeniul de activitate: Auto.
Se ofera salariu motivant, spor de vechime, prime de 
Paşte, vacanţa, Craciun, bonus de performanţă, tichete de 
masă, spor de noapte, plata orelor suplimentare cu 200%, 
masa calda, transport şi posibilitatea de dezvoltare profe-
sională. Mai multe detalii la nr. de telefon 0752 036 795.

ROMA2S 
TRANSYLVANIA 

INGINERIE
Angajeaza:

OPERATOR 
DEBITARE 

PLASMA
Relatii la telefon: 

0728.272.295.

Angajez 
FATĂ 

VÂNZARE 
LINIE-

AUTOSERVIRE
Tel 0741.761.423

0740.563.166

SELCA ASSETS 
INVEST SRL, cu sediul 

în Piteşti, str. Victoriei nr. 
70, ANGAJEAZĂ  

FEMEIE DE SERVICI.  
Pentru detalii, sunaţi 

la 0724 447 691.

ANGAJEZ 
ŞOFER pentru 

CONVENŢIE CU 
SETRA, POIANA - 

LACULUI- MIOVENI, 
3 CURSE PE ZI. 

TEL.. 0751360767.

CRONOS angajează 
MUNCITORI 
NECALIFICAŢI 

în DEPOZIT MATERIALE 
de CONSTRUCŢII Albota. 

Tel. 0744.706.707.

Firmă de construcții 
angajează: l MANAGER 

DE PROIECT în domeniul 
construcțiilor și insta-

lațiilor l TOPOMETRIST 
l INGINER departament 
OFERTARE PRODUCTIE. 

Tel. 0761.348.179 

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. 
își mărește echipa!

Suntem în căutarea unui coleg 
în depozitul din comuna Bradu, jud. Argeș.

RECRUTĂM pentru postul de OPERATOR DEPOZIT.
Căutăm un coleg care să ne ajute la gestionarea marfurilor în 
depozit, care să deţină cunoştinţe de operare calculator la un 
nivel de bază. Pentru detalii, vă rugăm să ne contactaţi prin 
e-mail la: hr@alumil.ro Tel: 0749.101.944.

Laguna Technology 
angajează ŞOFERI 

DUBĂ FRIGO 
40 TONE.

Relaţii, la tel.  
0721 369 137

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

GESTIONARI  
VÂNZĂTORI pentru maga 

zin de Bricolaj în Piteşti.
GESTIONARI  

VÂNZĂTORI pentru 
magazin de instalaţii 
în Călineşti. Se oferă 

pachet salarial atractiv şi 
bonuri de masă. Relaţii 
la tel. 0757.074.456 și 

0745.056.264. CV-urile se 
pot trimite la e-mail: 

dan@servicetopagro.ro

ANGAJEZ 
ȘOFERI TIR. 

Tel. 
0744755702.

SC DELTA PLUS 
TRADING SRL

angajează
 VULCANIZATOR 

AUTO
 MECANIC 

AUTO.
Relaţii, la 0744 626 054.

FAMILIE DIN PITEŞTI 
ANGAJEAZĂ 

DOAMNĂ 
SERIOASĂ PENTRU 

BUCĂTĂRIE.
Tel. 0248/ 215726.

SOCIETATE DE 
CONSTRUCŢII 

cu experienţă 
angajează 

ELECTRICIAN.
 – salariu atractiv –
 Tel.:  0799 803 583; 

0727 760 240.

S.C. ANGAJEAZĂ 
MANIPULANT. 
Tel. 0726161116.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

IMPORTANT! IMPORTANT! IMPORTANT! IMPORTANT! IMPORTANT!
AICI SE ÎNVAȚĂ O MESERIE!

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

CURSURILOR DE CALIFICARE, VINERI, 
TOATE CURSURILE 800 RON ȘI PLATA ÎN 4 TRANȘE

Înscrierile se fac la sediul nostru până pe 26 FEBRUARIE între orele 9-18  FOARTE IMPORTANT! 
•  La inscriere va rugam sa purtati masca de protectie! • Cursurile se vor desfaşura păstrând 

distanţa socială conform LEGISLATIEI ÎN VIGOARE si se vor lua toate masurile de prevenire

ÎN SISTEMUL SANITAR ESTE NEVOIE DE INFIRMIERI!

• OPERATORI INTRODUCERE, VALIDARE,PRELUCRARE DATE -  CURS DE CALIFICARE AUTORIZAT 
DE MINISTERUL MUNCII ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE - 500 LEI
• 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; 
evidenta contabila pentru societati comerciale – este de 700 LEI
•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 26 FEBRUARIE, 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

26 FEBRUARIE 2021

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

PÂNĂ LA DATA DE  26 FEBRUARIE SE  FAC ÎNSCRIERI LA   
CURSUL DE STIVUITORIST - 1100 RON, calificare si autorizaţie ISCIR.

•INFIRMIERI  
•LUCRĂTOR ÎN COMERȚ
•BUCĂTAR-practica în restau-
rant, cu preparate culinare        
• OSPĂTAR-CHELNER - 
practica în restaurant
•COFETAR-PATISER-pratica în 
laborator de cofetărie-patiserie
•CURS NOU***IMPORTANT 

DIRECTOR RESTAURANT au-
torizat de Ministerul Muncii şi 
Ministerul Educaţiei Naţionale
•ELECTRICIAN
•INSTALATOR INSTALAȚII 
TEHNICO SANITARE şi GAZE 
•ELECTRICIAN EXPLOATARE 
MEDIE şi JOASĂ TENSIUNE
•MONTATOR PEREȚI şi 

PLAFOANE GHIPS CARTON               
•ZUGRAV IPSOSAR 
•DULGHER, TÂMPLAR, 
PARCHETAR 
• ZIDAR, PIETRAR, 
TENCUITOR
•SUDOR autorizat ISCIR 
•LĂCĂTUȘ MECANIC 
•CONSTRUCTOR CĂI FERATE

ATENȚIE!! Absolut toți PROFESORII din orice formă de învățământ vor trebui, până la sfârșitul 
anului, să dețină certificat de calificare pentru Operator Introducere, validare și Prelucrare Date.

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.

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.
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