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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

VÂND 2 pavilioane 
apicole ºi fân( ªtefã-
neºti). Tel. 0767003901. 
(C.050220210001)

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

VÂND porumb. 
Tel. 0723569502. 
(C.160220210015)

VITRINÃ frigorificã+ ladã 
frigorificã. 0742926845. 
(C.180220210002)

De vânzare! Drujba 
O-Mac OM-971; moto-
ferãstraul profesional 
Oleo-Mac 071 are un 

motor de 70,8 cmc ge-
nerând o putere de 3,8 
KW. Volum/Putere: 70,8 

cmc/ 5,1 HP-3,8 KW. 
Lama (lungime): 46-51-
58-64 c/ 18, lanþ (nivel x 
calibru) 3/8. Combusti-
bil: benzina fãrã plumb. 
Capacitatea rezervoru-
lui de combustibil/ulei: 
0,44 l /0,88 l, masa fãrã 

lanþ ºi lamã: 6,6 kg. 
Stare foarte bunã, puþin 
folositã, 2.000 lei. Tel. 

0723333599.      

De vânzare! Genera-
tor electric Loncin 

LC6500DDC-Z! Motor: 
0,56 Kw/3600 rpm, tipul 
motorului: un cilindru, 
4 timpi, rãcire cu aer, 

OHV capacitate baie de 
ulei: 1,1L, capacitate 
rezervor de benzina: 
2,5 l, timp de funcþio-
nare fãrã oprire 13h, 
frecvenþa de lucru 50 
Hz /60 Hz, voltaj de 

lucru: 110V/115V/120V/
220V/230V/240V, prize 
de lucru: 2 x 220V ºi 1 
x 380V. Putere nomi-
nala de lucru: 5,0Kw 
putere maximã de 

lucru 5,5 Kw, sistem de 
pornire: Sistem auto-
matizare (demaror) . 

Stare foarte buna, putin 
folosit, 3.000 lei. Tel. 

0723333599.  

VÂND colþar pentru su-
fragerie, extensibil, stare 
bunã. Tel. 0741232652. 

UTILAJE 
AGRICOLE

VÂND prãºitoare 3 rân-
duri cu funcþie ºi de ra-
riþã. Tel. 0723319366.  
(C.170220210005)

VÂNZĂRI
AUTO

ROMÂNEŞTI
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/ închiriez zona Pe-
trochimie( bloc Acade-
mica), 20 mp, et. 1, cu 
baie, 20.000 euro/ 100 
euro lunã. 0742025431 
(C.150220210007)

VÂND garsonierã, et. 4, 
Gãvana( lângã piaþã), sta-
re bunã, 23.000 euro. Tel. 
0726300467; 0787590192. 
(C.160220210010)

APARTAMENTE
2 camere

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

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

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

VÂND apartament 2 ca-
mere, Craiovei, cf. 1. Tel. 
0722528297; 0741785027. 
(C.020220210002)

VÂND apartament 2 ca-
mere, zonã super, preþ ne-
gociabil. Tel. 0736420820.  
(C.150220210011)

VÂND apartament 2 ca-
mere, Gãvana 2, îm-
bunãtãþit. Tel. 0728657313.  

(C.180220210017)

VÂND apartament 2 
camere, la 10 km de 
Piteºti. Apartamen-
tul are 40 mp, boxã 

separatã 260 mp 
teren, toate utilitãþi-

le ºi totul schim-
bat, nou, la cheie. 
Preþ 23.000 euro. 
Tel. 0720411585. 
(C.190220210009)

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)

PROPRIETAR vând apar-
tament 3 camere, Petro-
chimiºtilor, confort 1, îm-
bunãtãþit. Tel. 0741213141. 
(C.150220210002)

VÂND apartament 3 ca-
mere, et. 4, Eremia Gri-
gorescu, stare foarte 
bunã, 67.500 euro. Tel. 
0726300467; 0787590192. 
(C.160220210009)

VÂND apartament 3 ca-
mere, cf. 1, Topolove-
ni. Tel. 0758508639. 
(C.170220210002)

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

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

PROPRIETAR, vând 
vilã triplex nouã, Ba-
natului, curent trifaz. 
0721918129; 0744896025. 
(C.050120210001)

VÂND casã Râncãciov- Cãli-
neºti, 4 camere+ teren. Tel. 
0765674586; 0772720908; 
Spania: 0034642720908. 
(C.150120210002)

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

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

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

VÂND gospodãrie: casã+ 
teren intravilan 2.500 mp+ 
2.000 mp extravilan, totul 
împrejmiuit, utilitãþi, com. 
Miceºti. Tel. 0758568699.  
(C.080220210003)

VÂND teren zona Ro-
last. Tel. 0721758547.  
(C.090220210004)

VÂND TEREN 
50.000 mp, situat vizavi de 

reprezentanţa FORD, lângă
Jupiter City - Carrefour, 

deschidere 250 m.
Tel. 0799 00 88 22.

VÂND teren 2.850 
mp, la 13 km de Pi-
teºti. Tel. 0758508639. 
(C.170220210001)

VÂND teren agricol 3.08 ha 
în Cireºu- Cãteasca ºi teren 
intravilan Smeura -Moºoa-
ia. Tel. 0787513113. 
(C.170220210016)

VÂND 4.600 mp teren 
construcþii, 10 km de 
Piteºti, toate utilitãþi-

le( apã, canalizare, 
gaze, curent), zonã 
liniºtitã între vile, 

preþ 6 euro/ mp. Ac-
cept ºi variante auto. 

Tel. 0720411585. 
(C.190220210008) 

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

Tel. 0723333599.

VÂND teren 8.300 
mp+ 5.149 mp, 

fostã livadã pruni, 
intrare Podul Broº-
teni. 5 euro/mp. Tel. 

0723333599. 

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

VÂND spaþiu comercial, cu 
potenþial salon/ coafor, 51 
mp, Mioven, 60.000 euro ne-
gociabil. Tel. 0751132673. 
(C.110220210017)

ÎNCHIRIEZ spaþiu Budeasa 
Mare, 70 mp. 0743926845. 

(C.180220210015)

ÎNCHIRIEZ
HALĂ SERVICE, 

STRADAL, 
DEPOZITELOR, 
200 - 436 MP. 

TEL. 0799 00 88 33. 

ÎNCHIRIEZ spaþiu co-
mercial ultracentral, 
I.C Brãtianu, 120-280 
mp. Tel. 0727390899. 
(C.180220210007)

OFER închiriere spaþiu 
70 mp, demisol, lân-
gã piaþa Smârdan, 700 
lei. Tel. 0744369033.  
(C.190220210010)

ÎNCHIRIERI
PROPRIETAR. Închiri-
ez/ Vând apartament 
2 camere, lux, Ultra-
central, (deasupra 

Restaurant Matteo), 
etaj 1/4, loc de par-
care.  0737794785.  
(C.040120210023)

OFER închiriere apartament 
2 camere . Tel. 0744533118. 
(C.080220210002)

ÎNCHIRIEZ apartament 2 

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

ÎNCHIRIEZ zonã 
centru, parter casã, 

utilitãþi separate. Chi-
rie 900 lei, garanþie 

900 lei. 0731339497.  
(C.150220210003)

PRIMESC în gazdã la casã 
bãieþi/ familie, Prundu- Cra-
iovei. Tel. 0722786405.  
(C.110220210015)

PRIMESC în  gazdã  fete, 
Craiovei, apartament 3 
camere. 0721278254. 
(C.110220210006)

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

ÎNCHIRIEZ convena-
bil apartament 2 ca-
mere în vilã, parter, 
intrare separatã, zona De-
deman. Tel. 0744963528. 
(C.030220210008)

OFER închiriere aparta-
ment 3 camere, Exerciþiu, 
mobilat. Tel. 0747142114. 
(C.150220210005)

OFER închiriere gar-

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 05.03.2021
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 numai pentru 
persoane serioase. 0751329835.  
(C.110120210011)

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. 

(C.090220210021)

BRUNETÃ, 25 ani, drãguþã ºi cu-
ratã, ofer companie. 0724648518. 
(C.160220210018)

SC OFERĂ SPRE ÎNCHIRIERE în oraşele 
Piteşti şi Câmpulung, spaţii pretabile pentru

- DEPOZITARE/COMERCIALIZARE PRO-
DUSE ALIMENTARE CONGELATE ŞI RE-
FRIGERATE
- SPAŢII DE BIROURI ŞI EXPUNERE
- SPAŢII DE PRODUCŢIE,
cu suprafeţe între 30 şi 500 mp, în vad comercial. 

Relaţii la telefoane: 0744.378.026, 0744.339.891.
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sonierã, cart. Craio-
vei. Tel. 0749245753.  
(C.150220210006)

OFER spre închiriere 
garsonierã mobilatã, uti-
latã, zonã centralã, 250 
euro. Tel. 0772211976. 
(C.090220210001)

OFER spre închirie-
re garsonierã, Gãva-
na. Tel. 0722766434.  
(C.100220210001)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, cf. 2, Gã-
vana 2. Tel. 0721163986.  
(C.100220210014)

OFER închiriere garso-
nierã spaþioasã, complet 
utilatã, termen lung, Fraþii 
Goleºti. Tel. 0736420820.  
(C.150220210010)

OFERTÃ! Închiriez ca-
mere, mobilate la vilã, 
Nord- Kaufland, 275 lei/ 
persoanã. 0772031155.  
(C.160220210017)

PROPRIETAR închiriez 
apartament 2 camere, zona 
Trivale. Tel. 0758929508. 
(C.170220210011)

OFER închiriere apar-
tament 3 camere, cf. 
1, et. 2, Teilor, 1.500 
lei. Tel. 0731004442.  
(C.180220210013)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, Cra-
iovei. Tel. 0754812629. 
(C.180220210016)

ÎNCHIRIEZ camere la 
vilã, zona Exerciþiu. Avan-
tajos. Tel. 0799475802.  
(C.180220210019)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, de lux, 
în vilã, intrare separatã, 
ultramodern, parcare, 
B-dul. N. Bãlcescu, nr. 
18. Tel. 0740454690. 
(C.190220210003)

OFER închiriere apar-
tament Ultracentral de 
lux. Tel. 0721142341.  
(C.190220210012)

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, Trivale, bl. P3, 
P3 bis, P6, D6, D7, et. 
1,2. Tel. 0734272916. 
(C.190220210006)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT urgent feme-
ie pentru curãþenie. 
Tel. 0799061919. 
(C.090220210015)

CAUT urgent femeie pen-
tru îngrijire fetiþã ( 2 ani ºi 
jumãtate), în Elveþia. Se 
oferã masã, cazare, 600 
franci. Rog seriozitate ma-
ximã.Tel. 0731662176.  
(C.100220210007)

CAUT domnã pentru în-
grijire bãtrânã deplasabi-
lã, intern, în Topoloveni. 
Se oferã cazare, masã, 

condiþii deosebite salariu 
atractiv. Tel. 0734297928. 
(C.150220210009)

PRESTĂRI
SERVICII

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

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

SC. EXECUTĂ: - LUCRĂRI 
de  CONSTRUCŢII 

- AMENAJĂRI, 
- TERMOSISTEM,

- INSTALAŢII electrice/ 
termice/ sanitare/canaliza-

re/alimentări apă.
Tel. 0731 939 021.

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

ªCOALÃ ºoferi, maºini 
diesel. 0721278254. 
(C.110220210005)

INSTALEZ centrale ter-
mice pe gaz ºi instalaþii 
sanitare.  0731339497.  
(C.150220210004)

RENOVÃRI interioare: 
gresie, faianþã, zugrãveli, 
instalaþii sanitare, instalaþii 
electrice, parchet, rigips, 
glet, etc. Tel. 0756281515. 
(C.150220210008)

CABINET CONTABILITATE 
OFERĂ SERVICIILE: 

- evidenţe contabile complete,
- întocmim situaţii financiare,
- înfiinţăm societăţi comerciale,
- evidenţă resurse umane, in-
clusiv REVISAL.

Relaţii, tel. 0722.391.011.

TRANSPORT mar-
fã. 0770346626. 
(C.090220210011)

CADASTRU-carte funci-
arã! Terenuri-450 lei! Apar-
tamente-250 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.100220210003)

EXECUT instalaþii electrice 
ºi sanitare. 0774909132.  
(C.150220210014)

S.C. LIVAD Top exe-
cutã lucrãri în con-
strucþii. Tel. 0757738683.  
(C.160220210003)

EXECUT zugrãveli, glet, la-
vabilã, gresie, faianþã,   par-
chet, rigips. 0748145223. 
(C.160220210013)

EFECTUEZ trans-
port persoane 8 +1. 
Tel. 0726020686. 
(C.170220210012)

ZUGRÃVELI, faianþãri, 
instalaþii. 0721233578.  
(C.170220210004)

FIRMÃ curãþenie exe-
cutã: curãþenie civilã, 
industrialã, case, hale, 
supermarket-uri, biro-
uri. Tel. 0740764433. 
(C.170220210014)

EXECUT gresie, fai-
anþã, glet, lavabilã, par-
chet. Tel. 0737517135. 
(C.170220210006)

REPARAÞII frigidere 
la domiciliu. Ofer ga-
ranþie. Tel. 0722489115.  
(C.170220210009)

ECHIPÃ executãm fi-
nisãri case la roºu. 
Tel. 0724364319. 
(C.180220210002)

S.C. EXECUTÃ lucrãri: 
izolaþii terase blocuri, an-
velopãri cu termosistem 
EPS 100, decorativã, ri-
gips, tencuieli, case la 
roºu. Tel. 0741921754. 
(C.180220210005)

PIERDERI
PIERDUT certificat mem-
bru OAMGMAMR filiala Ar-
geº, seria AG, nr. 020793, 
pe numele David Georgi-
ana Luminiþa. Se declarã 
nul.  (C.190220210005)

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

CETÃÞEAN spaniol, pen-
sionar, singur, doresc 
cunoºtinþã cu doamnã, 
singurã. Rog seriozita-
te. Tel. 0754325788.  
(C.180220210001)

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

DOMN, 41 ani caut 
doamnã pentru priete-
nie/ cãsãtorie. Rog serio-
zitate. Tel. 0751315913. 
(C.190120210002)

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

INTELECTUAL, pre-
zentabil, 53 ani, caut 
doamnã pentru cãsãto-
rie. Tel. 0756844590.  
(C.080220210005)

DOMN, 52 ani doresc cu-
noºtinþã cu doamnã pen-
tru prietenie. 0747925614.  
(C.150220210015)

DOMN, 67 ani caut 
doamnã vârstã apropiatã 
pentru prietenie/ cãsã-
torie. Tel. 0770449272. 
(C.160220210008)

TÂNÃR 41 ani, divorþat 
cu casã, doresc sã cu-
nosc tânãra cu vârstã în-
tre 30 ºi 37 ani, divorþatã, 
sincerã iubitoare, drã-
guþã pentru întemeierea 
unei familii. Rog seriozi-
tate. Tel. 0732049367. 
(C.160220210016)

DOMN, 50 ani, caut 
doamnã pentru cãsãto-
rie. Tel. 0747370811. 
(C.160220210019)

DOMN, 63 ani doresc 
doamnã pentru o re-
laþie. Tel. 0742951717. 
(C.180220210003)

MAGIE
GHICESC în cãrþi ºi ca-
fea. Tel. 0751419859. 
(C.190220210011)

ANIMALE
VÂND 2 porci, aprox. 100/ 
buc. Tel. 0734309601.  
(C.110220210007)

ANGAJĂRI
CÃMIN angajeazã 2 în-
grijitoare pentru bãtrâni. 
Tel. 0752011121.  
(C.050220210017)

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

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

FIRMÃ curãþenie angajea-
zã personal pentru halã 
industrialã. 0732401932. 

(C.020220210020)

ANGAJEZ fatã pentru flo-
rãrie. Tel. 0746227947. 
(C.7531)

S.C. angajeazã muncitori 
necalificaþi ºi montatori 
tablã ºi panouri sandwich 
pentru deplasãri în þarã. 
Asigurãm: transport, ca-
zare, diurnã. Posesorii de 
permis cat. B constituie 
avantaj. Tel. 0746202750.  
(C.160220210001)

ANGAJEZ ºofer TIR 
20 tone, pentru intern; 
tur-retur ºi Comunita-
te. Tel. 0767772001.  
(C.080220210002)

ANGAJEZ spãlãtor auto, 
ªtefãneºti. Program 
avantajos, salariu 2.000 
lei. Tel. 0746033018.  
(C.080220210003)

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

ANGAJEZ tâmplar 
mobilã PAL melami-
nat, calificat/ necalifi-
cat. Tel. 0766408748.  
(C.100220210002)

S.C. ANGAJEAZÃ con-
tabil( operator contabili-
tate). Tel. 0720662162. 
(C.120220210003)

CURS agenþi securita-
te. Tel. 0756364499.  
(C.120220210006)

CLINICÃ stomatologicã an-
gajeazã asistentã medicalã 
cu sau fãrã experienþã. CV 
cu pozã la adresa de mail: 
jobstomatologie@yohoo.
com (C.150220210001)

S.C. LIVAD Top anga-
jeazã meseriaºi în con-
strucþii. Tel. 0757738683.  
(C.160220210004)

GYO One Stars anga-
jeazã meseriaºi în con-
strucþii. Tel. 0785162807. 
(C.160220210005)

ANGAJEZ paznic pentru 
lac pescuit, fãrã cazier, 

fãrã obligaþii. Salariu avan-
tajos. Tel. 0757295066. 
(C.160220210006)

S.C. ANGAJEAZA ºofer 
livrator duba, categ. B. 
0740487411.   (C.b.f. 7594)

S.C. angajeazã ( rigip-
sari) montatori sau echi-
pe de montatori gips car-
ton. Tel. 0746202750. 
(C.160220210002)

SOCIETATE angajea-
zã ºofer pentru 3.5 t, 
comunitate, cu experi-
enþã. Tel. 0765467443.  
(C.170220210010)

ANGAJEZ CROITO-
REASÃ. Tel. 0734299100. 
(C.170220210015)

ANGAJEZ vânzã-
tor magazin brico-
laj. Tel. 0751172725.  
(C.170220210008)

PIZZERIE angajeazã piz-
zer ºi ajutor pizzer, sa-
lariu 2.500 lei. Domiciliu 
în Piteºti. 0728119444. 
(C.180220210010)

ANGAJEZ doamnã pen-
tru contabilitate primarã/ 
secretariat, domeniul re-
staurant, experienþã pro-
gram SAGA. 0728119444. 
(C.180220210012)

SOCIETATE de Conta-

bilitate angajeazã eco-
nomist cu experienþã 
pentru executare lucrãri 
de contabilitate, inclusiv 
declaraþii ºi bilanþ. Pro-
gram flexibil. Persoanele 
interesate sunt rugate sã 
trimitã C.V. la e-mail: pro-
vom_finance@yahoo.com 
(C.180220210004)

ANGAJEZ zidari, dulgheri, 
fierari. Program lucru 07.30- 
17.00. Tel. 0726998746.  
(C.180220210014)

ANGAJÃM ospãtãriþe 
pentru restaurant ultra-
central. Domiciliul în Pi-
teºti. Tel. 0728119444. 
(C.180220210009)

SPÃLÃTORIE Fraþii 
Goleºti angajeazã per-
sonal. Condiþii deose-
bite.Tel. 0726843362.  
(C.180220210018)

ANGAJEZ ºofer TIR 
20 tone, pentru intern; 
tur-retur ºi Comunita-
te. Tel. 0767772001.  
(C.080220210002)

ANGAJEZ doamnã pentru 
florãrie cu sau fãrã expe-
rienþã. Tel. 0735123756. 
(C.190220210004)

ANGAJEZ manipulant. Tel. 
0729145780; 0734836117.  
(C.190220210013)

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.

 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.
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S.C. angajează 
LUCRĂTOR COMERCIAL 

cu gestiune. 
Tel. 0790624681; 

0248/ 279703.

COM DIVERS LAZĂR JR 
ANGAJEAZĂ 

ŞOFER TIR cu sau 
fără experienţă, pentru 

TUR-RETUR, INTERN şi 
Comunitate. MECANIC 

AUTO-TIR 
cu sau fără experienţă. 

Tel. 0722.524.892.

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

 SC PRESTO TIG MT - firmă de CAROSĂRI AUTOUTILIARE 
cu sediul în PITEŞTI, str. Depozitelor nr. 41- 43, ANGAJEAZĂ: 
 -  2 LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE  
-  1 SUDOR  electric şi CO2 ;
- 1 MONTATOR prelate auto cu experienţă.
Se lucrează doar local, nu se plecă în deplasări, program 08:00 – 17:00

Se asigură MASĂ CALDĂ. Nu oferim cazare!  
Oferim şi cerem seriozitate! Salariu motivant! 

Ore suplimentare platite !
Tel.  0745 438 578, CV-uri: presto.tigmt@yahoo.com 

SOCIETATE din domeniul de CONSTRUCŢII şi 
TRANSPORT MARFĂ cu experienţă angajează 

OPERATOR CALCULATOR şi 
ASISTENT COORDONATOR TRANSPORT 

– salariu atractiv –  
Telefon  0727 760 240.

SC angajează DIRECTOR ECONOMIC 
cu experienţă financiară de minimum 3 ani. 
Relaţii, la tel. 0744.339.891. CV-uri se pot 

trimite la: comargros@yahoo.com

ANUNT
PRIMARIA BUZOEȘTI, CUI 4318288, 

ORGANIZEAZA LICITATIE PUBLICA PENTRU: 
1) concesionarea poprietatii imobiliare de tip teren, in suprafata 
de 12,00 ha, categoria de folosinta “HB” (apa statatoare), situata 
in extravilanul satului Curteanca, judetul Arges; 2) concesionarea 
poprietatii imobiliare de tip teren, in suprafata de 57,60 ha, catego-
ria de folosinta “pasune”, situata in extravilanul satului Tomsanca, 
judetul Arges. 
Informatii: a) Informatii privind documentatia de atribuire: La 
sediul Primariei Buzoesti, telefon 0248690009; b) Data limita pen-
tru solicitarea clarificarilor: 12.03.2021, ora 15,00; c) Data limita 
de depunere a ofertelor: 17.03.2021, ora 14,00 la sediul Primariei 
Buzoesti, in doua exemplare-original si copie; d) Data si locul 
la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 
18.03.2021, ora 10,00 pentru punctul 1), ora 12,00 pentru punct-
ul 2); e) Denumirea instantei competente in solutionarea litigiilor 
aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Judecatoria Costes-
ti, 10 zile calendaristice de la comunicarea rezultatului.

Angajez 
FATĂ 

VÂNZARE 
LINIE-

AUTOSERVIRE
Tel 0741.761.423

0740.563.166

CĂMIN DE 
BĂTRÂNI angajează 
BUCĂTĂREASĂ 

fără diplomă. 
Tel. 0731686295.

CONSILIUL BAROULUI ARGEŞ              
                                          CONSILIUL  FILIALEI ARGEŞ
                   A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR
                                                                      DIN ROMÂNIA

În temeiul art. 52 urm. din Legea nr. 51/1995 modificată 
şi republicată, art. 67 din Statutul profesiei de avocat şi 
art. 40 urm. din Regulamentul de organizare şi funcţion-
are a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România, 

CONVOACĂ
Adunarea Generală Ordinară în mod deschis a Barou-
lui Argeş şi Adunarea Generală Ordinară a Filialei Argeş 
a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România, cu ur-
mătoarea ordine de zi:
1. Prezentarea raportului de activitate al Baroului Ar-
geş/2020;
2. Prezentarea situaţiei economico-financiare a Baroului 
Argeş/2020;
3. Raportul Comisiei de Disciplină/2020;
4. Prezentarea raportului de activitate şi situaţia econom-
ico-financiară ale Filialei Argeş a Casei de Asigurări a Av-
ocaţilor din România/2020;
5. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Barou-
lui Argeş/2021;
6. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Fil-
ialei Argeş a Casei de Asigurări a Avocaţilor din 
România/2021;
7. Alegerea Delegaţilor la Congresul Avocaţilor  din 18-
19 iunie 2021.
n Candidaturile se depun până cel tarziu cu 18 zile cal-
endaristice inainte de data primei adunari, mai precis 
pana la data de 04 martie 2021, ora 16,30.  
Adunarea se va desfăşura în zilele de 22,23,24 martie 
2021, între orelele 8,30-16.00, conform regulamentului 
ce va fi afişat pe site-ul Baroului Argeş. 
În caz de neîntrunire a quorum-ului se va face aplicarea 
art. 53 din Legea nr. 51/1995 modificată şi republicată.

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI, cu sediul în Piteşti, str. 
Târgu  din Vale nr. 1, scoate la concurs un post vacant de 

ADMINISTRATOR PATRIMONIU III S, 
din  cadrul Biroului Achiziții astfel:

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postu-
lui de execuție scos la concurs:
- Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:
-  Pregătirea de bază: studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- Pregătire de specialitate: cursuri achiziții publice cu diplomă 
de absolvire.
- Experiență necesară:
- În muncă: 5 ani,
- În specialitate: 3 ani.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acesto-
ra: concursul va consta în probă scrisă şi interviu.  
Probele se vor susţine la Rectorat, str. Târgu din Vale, nr.1, sala 
de  şedinţe-parter astfel: proba scrisă în data de 18.03.2021, în-
cepând cu ora 8, iar interviul în data de  26.03.2021, începând 
cu ora 8. Angajarea se va face cu normă întreagă, pe perioadă 
nedeterminată. Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 
05.03.2021, ora 12.00, la sediul Universității, Rectorat –Regis-
tratură. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0348 453104, 
e-mail rector@upit.ro şi pe site-ul universităţii www.upit.ro 
rubrica Posturi vacante.
Notă: Concursul se desfăşoară în baza HGR nr. 286/2011 cu modi-
ficările și completările ulterioare şi regulamentul propriu de angajare 
afişat pe site-ul universităţii www.upit.ro.

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI, cu sediul în Piteşti, 
str. Târgu  din Vale nr. 1, scoate la concurs un post vacant de 

SECRETAR  II M, din cadrul 
Facultăţii de Mecanică și Tehnologie astfel:

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postu-
lui de execuție scos la concurs:
- Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:
-  Pregătirea de bază: studii medii;
-  Experienţa necesară:
-  În muncă  cel puţin  3 ani;
-  În specialitate: cel puțin 3 ani în post de secretar sau similar.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acesto-
ra: concursul va consta în probă scrisă şi interviu.  
Probele se vor susţine la Facultatea de Mecanică și Tehnologie, 
str. Târgu din Vale, nr.1, sala dnr. T 420 astfel: proba scrisă în 
data de 18.03.2021, începând cu ora 10, iar interviul în data de 
26.03.2021, începând cu ora 10. Angajarea se va face cu normă 
întreagă, pe perioadă nedeterminată. Termenul limită pent-
ru depunerea dosarelor: 05.03.2021, ora 12.00, la sediul Uni-
versității, Rectorat –Registratură. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la tel. 0348 453 151, e-mail rector@upit.ro şi pe site-ul 
universităţii www.upit.ro rubrica Posturi vacante.
Notă: Concursul se desfăşoară în baza HGR nr. 286/2011 cu modi-
ficările și completările ulterioare şi regulamentul propriu de angajare 
afişat pe site-ul universităţii www.upit.ro.

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI, cu sediul în Piteşti, str. 
Târgu  din Vale nr. 1, scoate la concurs un post vacant de 

ADMINISTRATOR PATRIMONIU DEBUTANT S, 
în cadrul Serviciului Administrativ-Corp B astfel:

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postu-
lui de execuție scos la concurs:
- Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:
-  Pregătirea de bază: studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- Pregătire de specialitate: certificate de calificare profesională 
în domeniul tehnic/ administrativ/ juridic.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acesto-
ra: concursul va consta în probă scrisă şi interviu.  
Probele se vor susţine la Rectorat, str. Târgu din Vale, nr.1, sala 
de  şedinţe-parter astfel: proba scrisă în data de 18.03.2021, în-
cepând cu ora 13, iar interviul în data de  26.03.2021, începând 
cu ora 13. Angajarea se va face cu normă întreagă, pe perio-
adă nedeterminată. Termenul limită pentru depunerea do-
sarelor: 05.03.2021, ora 12.00, la sediul Universității, Rectorat 
–Registratură. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0348 
453104, e-mail rector@upit.ro şi pe site-ul universităţii www.
upit.ro rubrica Posturi vacante.
Notă: Concursul se desfăşoară în baza HGR nr. 286/2011 cu modi-
ficările și completările ulterioare şi regulamentul propriu de angajare 
afişat pe site-ul universităţii www.upit.ro.

ANGAJAM: 
 BUCATAR şi DIRECTOR RESTAURANT(CANTINA).

Detalii, la telefoanele: 0735.308.148, 0727.735.075.

ANGAJEZ 
ŞOFER pentru 

CONVENŢIE CU 
SETRA, POIANA - 

LACULUI- MIOVENI, 
3 CURSE PE ZI. 

TEL.. 0751360767.

ANGAJEZ 

DISPECERĂ 
TAXI. 

Tel. 0751. 842.108.
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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 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.

FAMILIE DIN PITEŞTI 
ANGAJEAZĂ 

DOAMNĂ 
SERIOASĂ PENTRU 

BUCĂTĂRIE.
Tel. 0248/ 215726.

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.

Societate de construcţii 
cu experienţă  angajează 
ELECTRICIAN.
 – salariu atractiv –
 Tel.:  0799 803 583; 

0727 760 240.

SC angajează 
în condiţii avantajoase: 

FIERARI, 
ZIDARI, 

DULGHERI. 
Tel. 0774430829.

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

contoare gaze. 
Tel. 0722301315.

SC angajează 
OPERATOR 

CALCULATOR 
(DESENATOR) 

AUTOCAD 2D, 3D, 
AllPlan etc. 

Tel. 0720689965.

SC ZARIS 
AUTOCOM SRL 

angajează 
INGINER 

(MAISTRU) 
reparaţii şi întreţinere 

utilaje. 
Tel. 0729.218.498.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

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

Relatii tel. 0748192233

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

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

S.C. ANGAJEAZĂ 
MUNCITORI ÎN 
CONSTRUCŢII. 

Se lucrează în deplasare, se 
vine acasă la o săpâmână 

sau două. Salariu 3.000 lei, 
diurnă 1.000 lei, total 4.000 

lei net(în mână). Se cere: 
permis cat. B, experienţă în 

construcţii, seriozitate. 
Tel. 0763552046.

SALON Escape 
Beauty Center 

ÎNCHIRIAZĂ POST 
de LUCRU - COAFOR, 

zona Banatului. 
Tel. 0722478296. 

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

Fabrica tâmplărie lemn 
angajază TÂMPLAR 
UNIVERSAL, MON-

TATORI FERESTRE şi 
UŞI, detalii la numerele 

0744 55 16 76 sau 
0722 33 88 99 

Angajez 
FATĂ 

VÂNZARE 
LINIE-

AUTOSERVIRE
Tel 0741.761.423

0740.563.166

Agexim Spedition 
angajează  ŞOFER TIR 

 Comunitate şi 
tur - retur. 

Tel. 0732950039, 
0723607608.

S.C. ANGAJEAZĂ 
ZIDAR - 

TENCUITOR. 
Tel. 0722270886.

ANGAJEZ 
LĂCĂTUŞ 

MECANIC. 
Tel. 0761649138.

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.

CM COLLECTION 
angajează

CROITORESE 
 cu experienţă,
lucru în serie.

Tel. 0744321518
/0728187286.

SOCIETATE COMERCIALĂ angajează PERSONAL 
CALIFICAT în domeniul CONSTRUCŢIILOR:

n SUDORI ARGON n INSTALATORI 
n FINISORI n LACATUSI MECANICI

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

             
ANGAJEAZĂ

n  OPERATORI TURNĂTORIE
n  OPERATORI CNC

Compania noastra oferă: 
Instruire la locul de muncă;  Pachet salarial motivant;  
Tichete de masă; Transport parţial subvenţionat; 
Cei interesati, pot depune un CV, la sediul fabricii 
din: Piteşti, str. Depozitelor nr.12, judet Argeş, 

sau prin fax, la nr. 0248.265.664.   

Pentru dezvoltarea activităţii de distribuție carcasă de 
porc, DUMAGAS AGRI SRL din Pitesti, ANGAJEAZĂ 

CONDUCATORI AUTO 
categoria B. Deţinerea categ. C+E şi a atestatului de 

marfă constituie avantaj. 
Relaţii, la telefoane: 0747494071, 0731033575.

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

ANGAJAM: 

 BUCATAR şi 
DIRECTOR 

RESTAURANT
(CANTINA).

Detalii, la tel.: 
0735.308.148, 
0727.735.075.
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