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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 þuicã veche 
(Morãreºti) ºi vin( Drã-
gãºani) Transport 
gratis. 0734742442. 
(C.060120210023)
VÂND 4 jenþi Matiz cu 
cauciucuri varã. Tel. 
0752170092. 
VÂND ovãz. Tel. 
0748231125; 0742210249. 
(C.130120210007)

VÂNZĂRI
AUTO

ROMÂNEŞTI
VÂND Dacia break, 
gri metalizat, ben-
zinã, injecþie, 38.500 
km. Tel. 0770480653. 
(C.130120210009)

UTILAJE 
AGRICOLE

VÂND maºinã pentru 
curãþat ºtiuleþi porumb. 
0748231125; 0742210249.  
(C.130120210005)

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND garsonierã P-uri, 
Rãzboieni, 43 mp, loc de 
parcare, toate îmbunãtãþi-
rile, 39.000 euro, uºor ne-
gociabil. Tel. 0768017245.  
(C.031220200002)
GARSONIERÃ Popa ªap-
cã, et. 4, decomandatã, cen-
tralã proprie. 0735550223. 
(C.140120210008)
GÃVANA 3, et. 2, mo-
bilatã, decoman-
datã. 0735550223. 
(C.140120210009)

APARTAMENTE
2 camere

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, Trivale- Complex 1, 
parter. Tel. 0763715912.  
(C.141220200013)

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.050120210006)

VÂND apartament 2 ca-
mere, semidecomandat, 
zona Nord, p/ 4, preþ ne-
gociabil. Tel. 0741030198.  
(C.060120210003)
VÂND apartament 2 ca-
mere, fond nou, cen-
tral. Tel. 0734917003.  
(C.070120210009)

2 CAMERE, bloc nou, 
2020, Teilor, finisat, preþ 
accesibil. 0799008833. 
(221220200001)
APARTAMENT, Fraþii 
Goleºti, 88 mp, cen-
tralã. Tel. 0745143305. 
(C.120120210004)
VÂND apartament 2 ca-
mere semidecomandat, 
etaj 3/ 4,  Calea Bucu-
reºti, 55.000 euro nego-
ciabil. Tel. 0765269370. 
(C.120120210007)

VÂND apartament 2 
camere, zonã su-

per, preþ negociabil. 
Tel. 0736420820.  
(C.130120210010) 

VÂND apartament 2 ca-
mere, cf. 1, în Piteºti, cart. 
Craiovei, bl. 16, preþul 
zonei. Tel. 0744348990.  
(C.150120210004)
VÂND apartament 2 ca-
mere, Kaufland- Craio-
vei( J-uri), finisaje mo-
derne, complet mobilat ºi 
utilat. Tel. 0740323201.  
(C.150120210008)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND apartament 3 ca-
mere, suprafaþã de 65 mp, 
Trivale- izvor, Complex 1, 
etaj 9/10, stradal, loc de 
parcare, dotãri; 2 bãi, 2 
balcoane Open, aer con-
diþionat, 2 debarale, cen-
tralã termicã, zugrãvit re-
cent, mobilat cu gust, utilat 
(aragaz, frigider, maºinã 
spãlat), 59.500 euro, ne-

gociabil. 0720662162. 
(C.081220200006)
VÂND apartament 3 ca-
mere, Gãvana 3, et. 3/ 4, 
2 bãi, multiple îmbunãtãþiri, 
bine întreþinut, preþ nego-
ciabil. Tel. 0741030198.  
(C.060120210002)

APARTAMENT 3 ca-
mere Teilor, construcþie 
2020. Tel. 0799008833.  
(221220200009)
VÂND apartament 3 ca-
mere, cf.1, Gãvana 3, 
et. 4/ 4, utilat, centralã, 
termopan, parchet, AC, 
55.000 euro, negoci-
abil. Tel. 0763638510 
(C.130120210012)

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

VÂND vilã P+ 1, 
suprafaþã totalã 
450 mp, Calea 

Drãgãºani, toate 
utilitãþile, 220.000 
euro, negociabil. 
Tel. 0740137307.  
(C.060120210017) 

VÂND casã cu etaj, 
toate utilitãþile, ªtefã-
neºti. Tel. 0745015619.  
(C.070120210001)
VÂND casã Râncãciov- 
Cãlineºti, 4 camere+ te-
ren. Tel. 0765674586; 
0772720908; Spa-
nia: 0034642720908. 
(C.150120210002)
VÂND casã în com. 
Mãrãcineni( 3 km de Pi-
teºti). Tel. 0744471937.  

(C.130120210021)

VÂND casã cu 
grãdinã, 7.000 
mp, com. Teiu. 

Tel. 0736420820.  
(C.130120210011) 

VILÃ 2018, Craiovei- Casa 
Maria, str. Primãverii, toa-
te utilitãþile. 0735550223.  
(C.140120210007)

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

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.050120210005) 

VÂND teren 4.700 mp, 
intravilan, zona Triva-
le. Tel. 0799008833.    
(221220200005)
VÂND teren 1.100 mp, 
Smeura- str. Olteni, 
toate utilitãþile la poar-
tã. Tel. 0744693641. 
(C.060120210010)

VÂND TEREN 
50.000 mp, situat vizavi de 

reprezentanţa FORD, lângă
Jupiter City - Carrefour, 

deschidere 250 m.
Tel. 0799 00 88 22.

VÂND teren + clãdire, 
prelungirea Craiovei, stra-
dal. Tel. 0745167213. 
(C.060120210006)
VÂND 500 mp teren Bradu( 
5 km de la Tg. Sãptãmâ-
nal), utilitãþi la 90 m, 12.000 
euro. Tel. 0740323201.  
(C.150120210009)

SPAŢII
ÎNCHIRIEZ

HALĂ SERVICE, STRADAL, 
DEPOZITELOR, 
200 - 436 MP. 

TEL. 0799 00 88 33.  
OFER spre închiriere spaþii 
comerciale, 80 mp, zona 
Rolast( lângã poarta Lisa 
Draxlmaier). 0731342934.  
(C.050120210012)

ÎNCHIRIERI
PROPRIETAR, închiriez 
apartament vilã, 2 came-
re, modern, Banatului. 
0721918129; 0744896025.   
(C.031120200019)
PRIMESC în gazdã stu-
denþi sau elevi, str. Exer-

ciþiu. Tel. 0728652720.  
(C.140120210012) 

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

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

ÎNCHIRIEZ garsoni-
erã la vilã, Fabrica de 
Bere. Tel. 0723811919. 
(C.050120210012)
OFER închiriere camere 
la vilã, zona N. Bãlcescu.  
0756274285; 0740454690. 
(C.050120210013)
OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, cf. 2, Gã-
vana 2. Tel. 0721163986.  
(C.050120210009)
ÎNCHIRIEZ convena-
bil apartament 2 ca-
mere în vilã, parter, 
intrare separatã, zona De-
deman. Tel. 0744963528. 
(C.060120210001)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, zonã 
centralã, str. Exerciþiu, 
bl. CS. 7( lângã Asirom), 
preþ fix 350 euro. Rog se-
riozitate. Tel. 0731342934.  
(C.050120210011)
GARSONIERÃ cur-
te- Prundu, 1 bãiat- 650, 
2 bãieþi- 400, incluse 
utilitãþile( cãldura se-
parat).  0743922377. 
(C.050120210007)
OFER spre închiriere gar-
sonierã, cf. 1, Fraþii Go-
leºti( lângã biserica Sf. 
Ilie). Tel. 0744313885.  
(C.060120210012)
OFER închiriere apar-
tament 2 camere, cen-
tral. 0734917003.  
(C.070120210010)
OFER închiriere garso-
nierã, utilatã, lângã Eu-
roMall, 600 lei, utilitãþi 
incluse. 0734917003.  
(C.070120210011)
OFER spre închirie-
re garsonierã Gãva-
na 3. Tel. 0743328092. 

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

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
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 22.01.2021
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.

DOAMNÃ maturã. 
Tel. 0723035575. 
(C.060120210022)

BRUNETÃ, 25 ani, 

te aºtept la mine. Am 
locaþie. 0741552756.  
(C.070120210012)

MASAJ de relaxa-

re numai pentru 
persoane serioa-
se. 0751329835.  
(C.110120210011)
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(C.070120210008)
PRIMESC o fatã în gazdã, 
Trivale. 0755940204. 
(C.o.p.)
OFER închiriere gar-
sonierã, cart. Craio-
vei. Tel. 0749245753.  
(C.110120210005)
ÎNCHIRIEZ garsonierã în 
vilã, zona  Poliþia -Rãzbo-
ieni. Tel. 0729873024; 
0 7 2 0 6 6 9 7 0 3 . 
(C.120120210005)
OFER închiriere apar-
tament 3 camere, cf. 
1, et. 2, Teilor, 1.500 
lei. Tel. 0731004442.  
(C.120120210007)
OFER pentru închiriere 
garaj. Tel. 0742210249. 
(C.130120210006)
OFER spre închiriere apar-
tament 3 camere, mobilat, 
utilat, 3 balcoane, cen-
tralã proprie, vis-a-vis de 
Dedeman, preþ 1.100 lei, 
termen lung, nu mai puþin 
de 1 an. Tel. 0744314883. 
(C.080120210001)

OFER spre  închiriere 
apartament 3 came-
re, et. 3, Craiovei. 
Tel. 0745092000. 

OFER spre închiriere 
apartament 2 camere, 
complet utilat, Tudor Vla-
dimirescu, preþ conve-
nabil. Tel. 0770641345. 
(C.150120210003)
PROPRIETAR închiriez 
apartament 2 camere, zona 
Trivale. Tel. 0758929508. 
(C.150120210020)
ÎNCHIRIEZ camerã la 
casã, una- douã per-
soane, pe termen lung, 
Trivale. 0751602594. 
(C.150120210021)

LOCURI DE VECI
CUMPÃR teren pen-
tru cavou în Cimitirul Sf. 
Gheorghe, sau cripte 
vechi. Tel. 0727747581.  
(C.130120210002)
VÂND cavou 4 locuri, 
în Cimitirul Sf. Gheor-
ghe, zona 1+ niºã se-
parat. Tel. 0744693641. 
(C.060120210009)

CUMPĂRĂRI
IMOBILIARE

CUMPÃR apartament 3 
camere, centru, etaj in-
termediar, la schimb cu 
apartament 2 camere + di-
ferenþã. Tel. 0721270427. 
(C.140120210003)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT femeie pen-
tru menaj, în Piteºti. 
Tel. 0747049991.  
(C.130120210013)
CAUT femeie pen-
tru menaj în aparta-
ment Piteºti, cu experi-
enþã. Tel. 0735100000. 
(C.130120210015)

PRESTĂRI
SERVICII

REPARAÞII MAªINI 
SPÃLAT AUTOMATE- 
COCIOABÃ. GARANÞIE 
12 LUNI. DEPLASARE 
GRATUITÃ. 0248/645543; 
0723321716; 0748331545. 
(C.011020200011)
CADASTRU-carte funci-
arã! Terenuri-450 lei! Apar-
tamente-250 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.050120210015)
EXECUT zugrãveli, 
glet, lavabilã, gresie, 
faianþã,   parchet, ri-
gips. 0748145223. 
(C.060120210011)
EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.060120210005)
ZIDÃRIE, tencuieli, glet, 
faianþã, gresie, termosis-
tem. Preþuri fãrã concu-
renþã. Tel. 0745430252. 
(C.060120210008)
TRANSPORT marfã, 
mutãri mobilier, diver-
se. Tel. 0745015619.  
(C.070120210002)
INSTALAÞII electrice in-
terioare. 0725514447. 
(C.140120210010)
CONSTRUCÞII, instalaþii, 
zugrãveli.  0720538595. 
(C.140120210001)
AMENAJÃRI interioare/ ex-
teriaore. Tel. 0744915345. 
(C.140120210002)
SERVICII contabilitate ºi 
resurse umane( salarii ºi 
revisal). Tel. 0741110204.  
(C.150120210018)

 MEDITAŢII
MATEMATICÃ ori-
ce nivel. Prima ºedinþã 
gratis. Posibil acasã 
la elev. 0726348243. 
(C.040120210032)
MEDITEZ matematicã, 
orice nivel,  la domiciliul 
elevului/ online. Profe-
sionalism. 0757973643.  
(C.151220200008)
PROFESOR meditez 
matematicã individual, 
clasele V- XII, avanta-
jos. Tel. 0799475802.  
(C.150120210005)

PIERDERI
PIERDUT acte casã mar-
cat tipul Datecs, model 
DP 25, seria aparatului 
DB 4200050573. nr. 2/ 
24.05.2018, seria fis-
calã 7000193735, data 
achiziþionãrii aparatului 
16.10.2018, aparþinând 
societãþii Teomarconstant 
Dinamic SRL, str. Oltu-
lui, nr. 3, bl. 4, sc. B, et. 
2, ap. 11, jud. Ilfov, CUI 
25890010, J23/ 1860/ 
2009, administrator Cio-
cioi Marius. Se declarã 
nule.  (C.150120210006)

MATRIMONIALE
DOMN, pensionar, doresc 
prietenie, eventual cãsã-
torie. Tel. 0785621217. 

(C.040120210009)
TÂNÃR, 40 ani, nefumã-
tor, cu un copil caut 
tânãrã pentru relaþie se-
rioasã. Posed locuinþã 
ºi auto. 0748423472.  
(C.050120210007)
DOMN, 48 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie, cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.071220200004)
CAUT partenerã de viaþã, 
max. 40 ani pentru a trãi 
într-un mediu natural, de-
parte de aglomeraþia ur-
banã. Tel. 0740838711. 
(C.081220200005)
DOMN, pensionar, 73 ani 
caut doamnã vârstã apro-
piatã pentru prietenie/ con-
vieþuire. Tel. 0774617327.  
(C.110120210004)
DOMN, pensionar, 68 
ani doresc doamnã 
vârstã apropiatã pen-
tru prietenie- cãsãto-
rie. Tel. 0732423694. 
(C.110120210008)
DOMN, vârstã 32 ani caut 
doamnã pentru cãsãto-
rie. Tel. 0732848399.  
(C.080120210005)
TÂNÃR divorþat, 34 ani, cu 
locuinþã caut mãmicã pen-
tru fetiþa mea. 0751120856. 
(C.150120210010)
DOMN, pensionar, vãduv, 
cu gospodãrie la þarã, 
doresc cunoºtinþã cu 
doamnã, pentru a con-
vieþui împreunã. Serio-
zitate. Tel. 0770460969. 
(C.150120210001)
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)
SINGUR, fãrã obligaþii, 43 
ani, caut doamnã vârstã 
apropiatã pentru relaþie se-
rioasã. Tel. 0748543978.  
(C.150120210017)

MAGIE
ÎN sprijinul oamenilor 
cu probleme vine cu 

leacuri RODICA, bine-
cunoscutã de Dum-

nezeu prin puterea ei 
deosebitã, harurilor 
sfinte. Lunã favora-
bilã. 0759550302.  
(C.080120210007) 

ANGAJĂRI
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.031120200007)
ANGAJEZ ºofer categ. 
D cu atestat profesio-
nal. Tel. 0723516964.  
(C.040120210006)
ANGAJEZ agent de se-
curitat/ dispecer suprave-
ghetor video, pentru hiper-
market. Tel. 0740084470.  
(C.040120210026)
ANGAJEZ meseriaºi po-
listiren. Tel. 0766301300.  
(C.151220200010)
S.C. angajeazã ºofer din: 
Piteºti ºi Mioveni, permis 
cat. D. Tel. 0723492438. 
(C.050120210013)
S.C. angajeazã mecanic 
auto. Tel. 0723492438. 
(C.050120210014)
S.C. angajeazã manipu-
lant marfã pentru depozit 
cereale situat la intrare în 

Mãrãcineni. Salariu 2.300 
lei, net. Tel. 0748129070. 
(C.060120210013)
ANGAJEZ izolator ºi ti-
nichigiu în construcþii. 
Tel. 0744756425. 
(C.060120210004)
OPTICA ZOF angajea-
zã personal cu ºi fãrã 
experienþã. Sunaþi în-
tre orele 10.00-12.00, 
la  tel. 0787213800; 
0 7 8 7 2 1 3 0 3 3 ; 
0745315508. Vã aºtep-
tãm cu drag în  echipa Zof. 
(C.060120210025)
SOCIETATE comerci-
alã angajeazã circularist, 
tâmplar, tapiþeri, în in-
dustria lemnului. Sala-
riu avantajos + tiche-
te masã. 0745015635. 
(C.060120210016)
S.C. ANGAJEAZÃ conta-
bil( operator contabilitate). 
Tel. 0720662162. (C.o.p. )
ANGAJEZ ºofer cat. B, 
transport intern( jud. Argeº 
ºi Vâlcea). Salariu 2.000 
lei. Tel. 0756607700. 
(C.110120210001)
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, 
Turcia- Polonia, Turcia- 
Cehia, România- Ger-
mania ºi Anglia. Salariu 
atractiv. Tel. 0799700007; 
0 7 3 1 9 0 0 0 0 0 . 
(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)
ANGAJEZ personal pen-
tru fast- food, Piteºti- cen-
tru. Tel. 0741712226. 
(C.070120210016)
ANGAJEZ spãlãtor auto, 
ªtefãneºti. Program ºi 
salarizare avantajoa-
se. Tel. 0746033018.  
(C.080120210002)

ANGAJÃM femeie pen-
tru curãþenie salã fitness 
/ part-time. 0761875696.  
(C.080120210003)
ANGAJEZ ºofer TIR, 
tur- retur( România- Ce-
hia). Tel. 0723889819.  
(C.080120210008)
ANGAJEZ fatã pen-
tru magazin alimentar, 
zona  Bulevardul Ero-
ilor. Tel. 0755519904. 
(C.130120210001)
ANGAJEZ doamnã pentru 
florãrie cu sau fãrã expe-
rienþã. Tel. 0735123756. 
(C.140120210005)
ANGAJEZ ºofer cu ex-
perienþã camion 7.5 
t, tur- retur România- 
Franþa. Tel. 0724268382.  
(C.140120210006)

SOLICIT angajare ca 
zilier în orice domeniu. 
Tel. 0746500870. 
SOLICIT angajare ca 
lucrãtor în bucãtãrie/ 
fast food, part time. Tel. 
0759564273.

Vreau să am un 
LOC DE MUNCĂ

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

DECESE
Mi-ai luat Doamne doi bujori, 

NEGULESCU NICOLAE (NAE), 
decedat la 25 ani şi 

NEGULESCU OCTAVIAN (TAVI), 
decedat la 49 ani. 
4 ani de la deces. 

Ei erau ce aveam mai scump. Copiii 
mei, de la voi mi-a mai rămas dorul 

şi durerea în suflet. Să vă iubim a 
fost uşor/ Să vă uităm este imposibil. 

Mama, fratele, cumnata, cuscra şi 
nepoţii.  (C.150120210007)

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!

Briana Image SRL,  cu sediul social în Piteşti, Cartier Prundu, Str. 
Horia Cloşca şi Crişan, nr. 21, bl. B10, sc. F, Parter, ap. 2, camera nr. 
3,  jud. Argeş, având cod de identificare fiscală  33395209  si înma-
triculată la  ORC Argeş sub numărul J03/925/17.07.201, reprezen-
tata legal de lichidator judiciar Projuridic IPURL, organizează 
licitaţie publică deschisă cu strigare in zilele de 22, 29  ianuarie 
si 5 februarie 2021 ora 08,30 la  sediul  UNPIR Filiala Argeş  din 
mun. Piteşti, , B-dul I.C. Brătianu, nr.10, bloc B2, mezanin, jud. Ar-
geş, pentru vânzarea in bloc a următoarelor bunuri al căror preţ 
de pornire licitaţie fără TVA este de este de  3623 lei după cum 
urmează: - vitrină frigorifică ( 6 buc) ; - mobilier magazin; - Rafturi; 
În toate cazurile ofertanţii vor trebui să depună o cerere de partic-
ipare la licitaţie şi să facă dovada achitării unei cauţiuni de minim 
10% din preţul de pornire la licitaţie  al bunurilor,   in contul  Briana 
Image SRL  nr.   RO04 BREL 0002 0022 0120 0100 deschis la Libra 
Internet Bank sucursala Piteşti  până in preziua licitaţiei ora  12.00.
Pentru ofertanţii care nu vor fi declaraţi adjudecatari aceasta 
cauţiune urmează să fie restituită integral în termen de trei zile lu-
crătoare de la data licitaţiei.  Preţul integral al bunurilor adjudecate 
urmează a fi achitat în termen de maxim 3 zile de la data licitaţiei. 
Predarea bunurilor va fi facută după achitarea integrală a acestora. 
Factura va fi emisă după achitarea integrală a bunurilor adjudecate.
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic intre orele 13 - 14 la 
telefon  0729 980 402 lichidator judiciar. 

SELCA SA,  cu sediul în str. Depozitelor nr. 12, 
ANGAJEAZĂ 

RESPONSABIL SSM, 
minimum 3 ani experienţă. 

CV-uri puteti trimite pe adresa: office@selca.ro  

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.
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ROMA2S 

TRANSYLVANIA 
INGINERIE 

angajează
- MAISTRU CONFECŢII 

METALICE
- CONTROLOR 

CALITATE CONFECŢII 
METALICE

- LĂCĂTUŞ CONFECŢII 
METALICE

Relaţii, la tel. 0728.272.295

 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 expe-
rienţă.
    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 !
 Nr. contact  0745 438 578 sau pentru trimitere 

CV-uri: presto.tigmt@yahoo.com 

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII angajează
 • INGINER CONSTRUCŢII 

• MUNCITORI CALIFICATI IN 
CONSTRUCTII

• ELECTRICIAN • INSTALATORI.
Relaţii, la tel. 0724.635.724.

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.

CĂMIN de bătrâni 
Mărăcineni angajează 

INFIRMIERĂ, ASIS
TENTĂ cu/ fără experienţă 
şi bucătar. Salariu motivant. 
0749010303; 0786120892; 

0747136475.

SOCIETATE DE CONSTRUCŢII angajează:
n DULGHERI n FIERARI BETONIŞTI

n ELECTRICIENI n FINISORI PENTRU 
AMENAJĂRI INTERIOARE. 
RELAŢII, LA TEL. 0730616666.

Angajăm:
- CONFECŢIONER

SURFILATOR
- CONFECŢIONER

sală croit.
Tel. 0720638047.

Angajez 
VÂNZĂTOARE 

MAGAZIN AGRICOL, 
Piteşti.  E-mail: 

bravo.grup@yahoo.com     

Restaurant Atelier 
angajează 

BUCĂTAR 
cu experienţă. 

Tel. 0756276074.

SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL 
angajează: 

l MUNCITORI NECALIFICAȚI 
l MAISTRU (meşter mentenanţă) 

l ȘOFER TIR INTERN 
l STIVUITORIST

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.

INFORMARE
Această informare este efectuată de:   S.C. INTENS 
PREST S.R.L. , ce intenţionează să solicite de la 
ADMINISTRATIA NATIONALA „APELE RO-
MANE”, Administratia Bazinala de Apa Arges-Ve-
dea, aviz de gospodărire a apelor pentru “Bazin 
piscicol cu exploatare de agregate minerale”, Sat 
Udeni, comuna Calinesti, judetul Arges .
Persoanele care doresc să transmită observaţii, 
sugestii şi recomandări se pot adresa: 
- Societatii: S.C. INTENS PREST S.R.L. cu sediul in 
Pitesti, str. Lanariei (Noua) nr. 6, judetul Arges, tel.: 
0248254830, fax: 0248214986, reprezentata de Ilie 
Alexandru, in calitate de administrator;  
- Administratiei Bazinale de Apa ARGES-VEDEA 
Pitesti, str. Campulung nr. 6-8, cod postal 0300, 
tel.0248/223449.

S.C. CONTINENTAL SRL angajează 
MUNCITORI în construcţii industriale:
- DULGHER - 2 posturi
- FIERAR - 2 posturi
- SUDOR - 1 POST
- MAISTRU CONFECŢII  
METALICE - 2 posturi. 

Salariu motivant. 
Detalii, la tel. 0742444388.

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

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEŞTI 
FILARMONICA PITEŞTI

Anunţ privind ORGANIZAREA unui CONCURS pentru ocu-
parea, pe perioadă determinată, a unui post temporar vacant 
de ÎNGRIJITOR, din cadrul Compartimentului Administra-
tiv.
FILARMONICA PITEŞTI, cu sediul în Piteşti, str. Calea 
Bucureşti nr.2, Centru Multifuncţional, ORGANIZEAZĂ 
CONCURS în temeiul art. 7 alin. 4 din Hotărârea Guvernului 
nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ul-
terioare, pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei 
de execuţie contractuală temporar vacantă de ÎNGRIJITOR 
în cadrul Compartimentului Administrativ.
Pentru funcţia de îngrijitor, condiţiile specifice necesare în ve-
derea participării la concurs şi a ocupării funcţiei sunt:
Nivel studii – medii sau gimnaziale
Nu necesită vechime în muncă
Concursul va avea  probă scrisă, probă practică și interviu.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
27 ianuarie 2021, ora 12.00: termenul limită pentru depunerea 
dosarelor, la sediul Filarmonicii Piteşti
Proba scrisă va avea loc în data de 03 februarie 2021, ora 10.00, 
la sediul Filarmonicii Piteşti
Proba practică în data de 08 februarie 2021, ora 10.00
Interviul în data de 08 februarie 2021, ora 13.00, la aceeaşi 
adresă. 
Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției, la tele-
fon 0248 220111- compartiment Resurse umane, precum și 
accesând pagina oficială www.filarmonicapitesti.ro.

GARDEN PUB angajează: 
OSPĂTAR, BAR

MAN, BUCĂTAR. 
Tel. 0733956281. 
după ora 11.00.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

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 INGINER cu specialitatea automatică şi calcu-
latoare, cu contract pe perioadă nederminată şi timp parţial 
de lucru 4 ore/zi.
Sarcinile de bază ale postului de inginer constau în întreţine-
rea, repararea şi dezvoltarea sistemelor SCADA prin: configurare 
sisteme SCADA; mentenanța software și hardware a componen-
telor SCADA; actualizarea și administrarea bazelor de date pentru 
serverele de proces și stațiile de lucru operator.
Cerinţele și condițiile pentru participarea la concurs sunt: absol-
vent al unei facultăţi tehnice cu diplomă de licenţă sau examen de 
diplomă în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu specializarea în 
domeniul automatizărilor şi/ sau comunicaţiilor și/ sau informat-
ică aplicată; permis de conducator auto categoria B; experiență de 
minim 5 ani în realizarea  de programe SCADA, PLC, HMI; dezvol-
tarea a minim 3 sisteme SCADA personalizate pentru companiile 
naționale de apă, integrare, modernizare și întreținere a sistemelor 
SCADA; cunoscător avansat limbă engleză.
Concursul constă într-o probă scrisă şi un interviu, subiectele 
având următoarea tematică: sisteme de supervizare, control și 
achiziții date (SCADA); controlere logice programabile (PLC); tra-
ductoare pentru presiune, debit, PH, conductivitate.
Bibliografia pentru concurs: se pot studia manualele și cărțile din 
literatura tehnică de specialitate.
Documente necesare pentru înscrierea la concurs: curriculum vitae 
(CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii, carnetului 
de muncă şi/sau adeverinţelor de vechime în muncă (după caz), 
permisului de conducere.
Acestea se pot transmite pe adresa de e-mail contact@apa-ca-
nal2000.ro sau se pot depune la ghişeul unic al societăţii situat 
în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul 
Argeş, până la data de 22.01.2021, inclusiv, orele 16.00.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tele-
fonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.00 - 16.00.

ANUNŢ DE MEDIU
S.C. TRANS TIBERIU 13 SRL, cu sediul în Piteş-
ti, str. Depozitelor, nr. 20, jud. Argeş, prin cererea 
depusa la APM Piteşti a solicitat autorizaţie de me-
diu pentru desfăsurarea activităţilor: ,,Colectarea şi 
epurarea apelor  uzate” în localitatea Bradu, Drum 
23, judeţul Argeş.
Informatii referitoare la prezenta activitate, precum 
şi eventualele sugestii şi contestaţii se pot obţine, re-
spectiv depune, în scris, sub semnatura şi cu date de 
identificare la sediul APM Piteşti, str. Egalităţii, nr. 
50, tel. 0248/213200, în termen de 15 zile lucrătoare 
de la publicarea anuntului.

ANGAJEZ 

MECANIC 
ÎNTREŢINERE. 
Tel. 0746174727.

S.C. ANGAJEAZĂ 
ŞOFER DISTRIBUŢIE 
produse carmangerie. 

Tel. 0786333031.
e-mail: severius@pedra.ro
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SC CONSTRUCŢII 

ANGAJEAZĂ URGENT 
ELECTRICIAN şi 

LĂCĂTUŞ 
MECANIC.

Relaţii, la tel. 0729101887.

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

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

CURSURILOR DE CALIFICARE, VINERI, 
TOATE CURSURILE 700 RON ȘI PLATA ÎN 4 TRANȘE

Înscrierile se fac la sediul nostru până pe 29 IANUARIE 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
• SECRETARIAT INFORMATIZAT - in colaborare cu Centrul de Pregatire în Informatica, 
Bucuresti - 400 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 500 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 29 IANUARIE, 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

29 IANUARIE 2021

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

PÂNĂ LA DATA DE  29 IANUARIE SE  FAC ÎNSCRIERI LA   
CURSUL DE STIVUITORIST - 1000 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

•ELECTRICIAN
•INSTALATOR INSTALAȚII 
TEHNICO SANITARE ȘI GAZE 
•ELECTRICIAN EXPLOATARE 
MEDIE ȘI JOASĂ TENSIUNE
•MONTATOR PEREȚI ȘI 
PLAFOANE GHIPS CARTON               
•ZUGRAV IPSOSAR 

•DULGHER, TÂMPLAR, 
PARCHETAR 
•SUDOR autorizat ISCIR 
•LĂCĂTUȘ MECANIC 
•CONSTRUCTOR CAI 
FERATE
• ZIDAR, PIETRAR, 
TENCUITOR 

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.

 PIZZERIA MAESTRO angajează:
Dacă ești o persoană responsabilă, dornică de a învăța 

lucruri noi, comunicativă, sociabilă și ai mai mereu 
zâmbetul pe buze, te așteptăm în echipa noastră! Dorim să ne 

mărim echipa și avem locuri disponibile pentru:
- ŞEF DE SALĂ 
- COLEGE CARE SĂ MODELEZE PUFOȘII 
COVRIGI (experienţa constituie doar un avan-
taj nu un criteriu).
- COLEGI care să facă magicele produse pe 
cuptorul cu lemne (PIZZAR).

Tel. 0748980808.

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.

ANGAJĂM 
ŞOFERI 

COMUNITATE
DIURNA PÂNĂ 
LA 80 EURO/ZI
RELAŢII la tel.
0758255487.

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează 
n CONSILIER/CASIER DEPOZIT
n GESTIONAR DEPOZIT MATERIALE CON-
STRUCŢII, program de lucru 5 zile/să ptă  mână. Se 
acordă salariu motivant, bonusuri şi tichete de masă. 
n PAZNIC (agent de pază). 

Se acordă salariu motivant, bonusuri şi tichete de 
masă.  Relaţii, la telefon 0741.052.070.

SOCIETATE COMERCIALA 
ANGAJEAZĂ 

ŞOFERI TIR 
PENTRU COMUNITATE, 
SALARIU 2380 EUR. TEL. 

0736.620.666; 0733.799.935.

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 

ANGAJEZ 
ȘOFERI TIR. 

Tel. 
0744755702.

PRIMARIA COMUNEI MOŞOAIA, cu sediul în comuna 
Moşoaia, strada Calea Dragasani nr. 95, judetul Arges, 

ORGANIZEAZA CONCURS pentru ocuparea, pe perioada 
nedeterminata , a functiei publice de executie de 

CONSILIER JURIDIC, clasa I, grad profesional superior, 
Compartimentul Juridic.

Dosarele pentru concurs se depun în perioada 08.01.2021-
27.01.2021, la sediul Primariei Comunei Mosoaia. Relaţii, la 
tel. 0248.294.001. E-mail: primaria_mosoaia@yahoo.com

PRIMARIA COMUNEI MOŞOAIA, cu sediul în comuna 
Moşşaia, strada Calea Dragasani nr. 95, judetul Arges, 

ORGANIZEAZA CONCURS pentru ocuparea, pe perioada 
nedeterminata, a functiei publice de executie de 
INSPECTOR, clasa I, grad profesional debutant, 

Compartimentul Registrul Agricol.
Dosarele pentru concurs se depun în perioada 08.01.2021-
27.01.2021, la sediul Primariei Comunei Moşoaia. Relaţii, la 
tel. 0248.294.001. E-mail: primaria_mosoaia@yahoo.com

SC PANCOR CONSTRUCȚII SPECIALE SRL ANGAJEAZĂ:
n INGINER CONSTRUCTOR n MAISTRU 

CONSNTRUCȚII CIVILE, HIDROTEH-
NICE ȘI INSTALAȚII n MECANIC BUL-

DOEXCAVATOR n TOPOMETRIST
n DULGHERI n ZIDARI n FIERARI

n ELECTRICIAN n INSTALATORI SANI-
TARI n CONDUCĂTOR AUTO BASCULTĂ 

40 TONE
Relații la tel. 0723389777.

Laguna Technology 
angajează ŞOFERI 

DUBĂ FRIGO 
40 TONE.

Relaţii, la tel.  
0721 369 137

S.C. COM DIVERS AUTO RO S.A. ANGAJEAZÃ:
n TINICHIGIU / VOPSITOR / 

PREGĂTITOR VOPSITORIE AUTO  
n MUNCITOR NECALIFICAT n SPĂLĂTOR.
CONDIŢII: - Persoană responsabilă, punctuală, cu inițiativă
- Dinamism, atenție distributivă, lucru în echipă
SE OFERÃ: - Salariu motivant + masă asigurată
- Acces la traininguri interne, mediu de lucru dinamic și șanse 
reale de dezvoltare profesională

CV-URILE SE PRIMESC LA: sediul societății: com. Bascov, 
str. Serelor nr. 41, jud. Argeș Adresa de email: elena.popescu@

comdivers.ro /  Pt informaţii - Tel.: 0724.313.830

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

BIRAM ELECTRIC 
angajează 

ELECTRICIAN 
calificat, lucrări joasă 

tensiune, local şi în ţară. 
Tel. 0745137833.

ANGAJĂM 
ŞOFER cat. D, 

din Miroşi, Ungheni, Strâm-
brni sau Căldăraru pentru 

convenţie Miroşi- Oarja, cu 
microbuz 20 locuri. 

Tel. 0751360767

CM COLLECTION 
angajează

CROITORESE 
 cu experienţă,
lucru în serie.

Tel. 0744321518
/0728187286.

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

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

INFORMARE
Această informare este efectuată de: S.C. BETO CONSTRUCT 
ARGES S.A., ce intenţionează să solicite de la ADMINISTRA-
TIA NATIONALA „APELE ROMANE”, Administratia Bazin-
ala de Apa Arges-Vedea, aviz de gospodărire a apelor pentru 
“Bazin piscicol cu exploatare de agregate minerale, punct Pi-
etroi”, oras Topoloveni, judetul Arges
Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi reco-
mandări se pot adresa: 
- Societatii: S.C. BETO CONSTRUCT ARGES S.A. cu sediul in 
Pitesti, str. Pediatrie, bloc A3, apartament 2, judetul Arges, tel. 
0740232190, fax: - reprezentata de Dobre Luminita, in calitate 
de administrator;  
- Administratiei Bazinale de Apa ARGES-VEDEA Pitesti, str. 
Campulung nr. 6-8, cod postal 0300, tel.0248/223449.

Firmă cu experienţă  
în transport angajează  

ŞOFERI 
AUTOCAMION 

pe relaţia România - 
Franţa/ tur / retur şi 

Comunitate. 
Telefon 0727 / 760 240.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

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

Relatii tel. 0748192233

Laguna Technology SRL 
CAUTĂ 

TRACȚIONIȘTI 
DUBĂ FRIGO 

pentru transport inter-
național.

Tel. 0721 369 137.

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

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

contoare gaze. 
Tel. 0722301315.

SC angajează 
în condiţii avantajoase: 

FIERARI, 
ZIDARI, 

DULGHERI. 
Tel. 0774430829.
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