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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND un lãmâi cu fruc-
te multe ºi 3 trandafiri ja-
ponezi. Tel. 0752154750. 
(C.240620210001)

VÂND 2 centrale 
termice Motan- 400 
lei ºi Ariston- 400. 
Tel. 0723676511. 
(C.300620210004) 

VÂND ovãz. Tel. 
0748231125.

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 Logan Prestige 1.6, 
16 valve, 105 C.P, 2010, 
60.000 km reali, GPL nou. 
Tel. 0732522436.

OFER garaj pentru închi-
riere. Tel. 0748231125.  
(C.300620210009)

UTILAJE 
AGRICOLE

VÂND maºinã pentru curãþat 
ºtiuleþi porumb. 0748231125.  
(C.300620210008)

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND garsonierã Tri-
vale, parter, 23.000 
euro. Tel. 0745069426.  
(C.030620210021)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament Piteºti, 
zona Ceair - Calea Bu-
curesti, 2 camere,  etajul 
2,  bloc cu 4 nivele, zonã 
liniºtitã  multa verdeaþã, ac-
ces uºor la spaþii comerci-
ale, ºcoalã, piaþa centralã, 
preþ 53.000 euro, nego-
ciabil. Tel. 0724046782. 
(C.160620210002)

VÂND apartament 2 ca-
mere, et. 2, Câmpu-
lung- Viºoi, îmbunãtãþit, 
mobilat, 30.000 euro, ne-
gociabil. Tel. 0755420147.  
(C.290320210010)

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 24.000 euro. 
Tel. 0720411585. 
(C.070620210011) 

VÂND apartament 2 came-
re, et. 1, 37 mp, Rãzboieni 
lângã Profi, 45.000 euro, ne-
gociabil. Tel. 0770553146.  
(C.220620210003)

VÂND apartament 2 
camere, Calea Craio-
vei. Tel. 0743554219.  
(C.220620210009)

VÂND apartament 2 came-
re, et. 2, îmbunãtãþit, Mãrã-
cineni. Tel. 0752254970.  
(C.030620210002)

VÂND apartament 2 ca-
mere, Craiovei, cf. 1. Tel. 
0741785027; 0722528297. 
(C.240520210017)

VÂND apartament 2 ca-
mere, cf. 1, decomandat, 
Exerciþiu. 0722448144. 
(C.300620210013)

VÂND apartament 2 
camere, cf. 2, Triva-
le. Tel. 0762677745.  
(C.280620210002) 

APARTAMENT 2 came-
re Calea Bucureºti, et. 
2, mobilat, utilat, 59.500 
euro. 0746019911. 
(C.280620210026)

VÂND apartament 2 came-
re, Trivale Complex 1, conf. 
2, semidecomandat, etaj 
3,fãrã balcon,  renovat total, 
mobilat, utilat, 42.900 euro 
negociabil. 0746019911. 
(C.290620210002)

PROPRIETAR vând aparta-
ment 2 camere, Kaufland- 
Craiovei, 45 mp utili, parter, 
balcon 9 m închis termopan, 
semidecomandat, centralã 
proprie, izolat, mobilat, bine 

poziþionat, 44.000 euro, 
negociabil. 0745006134; 
0741207493. 

APARTAMENTE
3 camere

VÂND apartament 3 ca-
mere, Popa ªapcã, 
conf. I  decomandat, 
et. 2. Tel. 0745045337. 
(C.070620210007)

VÂND apartament 3 ca-
mere, et. 4, Calea Bucu-
reºti, 59.000 euro, nego-
ciabil. Tel. 0733227657.  
(C.290620210007)

VÂND/ Schimb apartament 
3 camere, Traian, cu aparta-
ment 2 camere, parter, etaj 
1, Traian- aleea Petroliºtilor/ 
aleea Teilor. 0732522436. 
(C.250620210007)

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

VÂND casã pãrinteas-
cã( tradiþionalã) ºi teren 
400 mp, toate utilitãþile, 
zonã liniºtitã, Bascov- Ar-
geº. Tel. 0741024054.  
(C.220620210002)

VÂND casã Dobrogostea 
cu teren 2.410 mp, preþ 
35.000 euro, negociabil. 
Tel. 0749232366. dupã ora 
17.00.  (C.260520210005)

VÂND vilã lângã Micromo-
toare, bucãtãrie varã/ iarnã, 
toate utilitãþile. 0770291137. 
(C.280520210006)

VÂND casã nouã Mãrãci-
neni la 2 km de Piteºti. Tel. 
0799927855; 0763688821. 
(C.140620210013)

VÂND urgent vilã Tri-
vale, lângã Magic, po-
ziþie excelentã, toate 
utilitãþile, 150.000 euro, ne-
gociabil. Tel. 0726284260. 
(C.240620210013)

VÂND casã D+ P, Colibaºi- 
Argeº, 133 mp+ teren in-
travilan 8.850 mp sau casã 
+ 5.800 mp. 0740623426.  
(C.290620210011)

DE VÂNZARE! Casã 
în Piteºti, central, 

strada Rahovei, 4 ca-
mere, garaj, 2 beciuri, 

suprafaþã utilã 140 
mp, teren 180 mp, 
preþ 149.000 euro. 
Tel. 0723664722. 

VÂND casã P+ M, zona 
Auchan -Bascov( Micºu-
nele). Tel. 0725199561. 
(C.300620210006)

TERENURI
VÂND TEREN 

50.000 mp, situat vizavi de 
reprezentanţa FORD, lângă

Jupiter City - Carrefour, 
deschidere 250 m.

Tel. 0799 00 88 22.

VÂND teren 730 mp, 
ªtefãneºti -sat, apã, ca-
nal, la poartã, 10.000 
euro. Tel. 0755420147.  
(C.290320210009)

VÂND teren 1.600 mp, 
Bălileşti, sat Goleşti, 
zona deosebit de fru-
moasă. Tel. 0720292318. 
(C.170520210005)

VÂND 6.800 mp teren 
intravilan, Albota, 

stradal, deschidere 51 
m. Tel. 0742296035; 

0731140370. 
(C.020620210007) 

VÂND 4.600 mp teren 
construcþii, 10 km de 

Piteºti, toate uti-
litãþile( apã, canali-
zare, gaze, curent), 
zonã liniºtitã între 

vile, preþ 5 euro/ mp. 
Tel. 0720411585. 
(C.070620210010) 

TEREN intravilan ªtefã-
neºti- Primãverii, 9.500 
mp, utilitãþi, parcelabil, 
negociabil. 0729151416. 
(C.240620210006)

VÂND teren intravi-
lan 1.000 mp, Albo-
ta, toate utilitãþile. 
Tel. 0740487912. 
(C.290620210006

VÂND teren intravilan 7.049 
mp Colibaºi, toate utilitãþile, 
20 euro/ mp. 0740623426.

  

VÂND 1 ha teren 
arabil, extravilan, 

pãmânt roditor, 2 lei/ 
mp, Cerbu- Smei. Tel. 

0725511165.  

VÂND teren 1.100 mp, intra-
re Meriºani, 30 euro/ mp, ne-
gociabil. Tel. 0725199561. 
(C.300620210007)

SPAŢII
VÂND spaþiu comercial( 
220 mp), str. Nicolae Do-
brin. Tel. 0745180325. 
(C.220620210003)

ÎNCHIRIEZ
HALĂ SERVICE, STRADAL, 

DEPOZITELOR, 
200 - 436 MP. 

TEL. 0799 00 88 33. 

ÎNCHIRIERI
OFER închiriere o ca-
merã în apartament, 
Prundu. 0348/405519; 
0724728098; 0770413510.  
(C.210620210003)

PRIMESC în gazdã doamnã 
serioasã, salariatã. Platã de-
cât utilitãþile. 0753427282. 
(C.170620210007)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, cf. I., etaj 
1 /3, Exerciþiu, mobilat, 
utilat. Tel. 0767392340. 
(C.180620210013)

OFER închiriere garsonierã, 
ultracentral, termen lung, 
150 euro. 0745082411. 
(C.180620210005)

OFER spre închirie-
re apartament 2 came-

re, Gãvana 3, mobilat 
utilat. Tel. 0773922829. 
(C.180620210009)

PRIMESC o fatã 
în gazdã, Trivale. 
0755940204; 0757586628. 
(C.290620210001)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, confort 
1 decomandat, zona De-
deman Nord, mobilat ºi 
utilat, gresie, parchet, ter-
mopane. Tel. 0744150630. 
(C.220620210022)

OFER închiriere termen 
lung apartament 2 camere, 
et. 3, cf. 1, decomandat, 
mobilat, centralã, izolat, 
Exerciþiu. Tel. 0771057354. 
(C.220620210015)

OFERTÃ! Închiriez ca-
mere, mobilate la vilã, 
Nord- Kaufland, 275 lei/ 
persoanã. 0772031155.  
(C.230620210005)

GARSONIERÃ curte- 
Prundu, 1 bãiat- 650, 2 
bãieþi- 450, incluse uti-
litãþile. 0743922377.
(C.260520210008)

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 16.07.2021
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 pen-
tru persoane serioase. 0751329835.  
(C.210620210004)

LICENÞIAT ofer masaj de relaxare 
doamnelor ºi domniºoarelor serioase.  
0753427282. (C.170620210008)

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. 
(C.240620210009)

OANA. Te aºtept la mine pentru clipe de 
vis. 0740905831. (C.o.p.)

BLONLDÃ, atrãgãtoare te aºtept sã pe-
trcem clipe de vis. 0725372230.  (C.o.p.)

MODALITĂŢI DE PRELUARE A ANUNŢURILOR DE MICĂ PUBLICITATE:
CU PLATĂ, la sediul din Piteşti, Bdul Republicii nr. 1 A (lângă Poliţia Circulaţie)  
TELEFONIC, o singură zi pe lună. Numai pentru persoane fizice, anunţuri de vînzări diverse, electronice, auto, servicii îngrijire, cumpărări diverse, animale. 

NU se preiau anunţuri imobiliare, prestări servicii, angajări, matrimoniale, decese, comemorări, 
citaţii, mici afaceri, magie, meditaţii. 

Tel. 0248 215 740, 0248 215 726.  NU SE PRIMESC PE E-MAIL.
Anunţurile de deces, comemorare, matrimoniale, senzaţii tari şi citaţii se preiau numai pe baza cãrţii de identitate.  Se poate solicita CI şi la alte genuri de anunţuri.
Anunţurile se primesc în zilele lucrătoare, luni - vineri, între orele 9 şi 16,  (situaţie pe durata crizei medicale - COVID19).
Tarifele sunt postate pe www.curier.ro, la secţiunea publicitate.

Anunţurile de mică şi mare publicitate sunt postate pe www.curier.ro, PUBLICITATE PDF 

EN GROSS-UL LEGUME FRUCTE,
  din str. Depozitelor nr. 7, 

OFERĂ SPAŢII DE ÎNCHIRIAT.  
Aici puteţi să vindeţi legume şi fructe şi din producţia 
proprie pe baza certificatului de producător atât din 

standuri închiriate cât şi din maşină direct.
 Vă aşteptăm! 

Preţurile sunt accesibile! 
Relaţii direct la sediul firmei. Tel. 0755.12.22.42.
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OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, cf. 2, Gã-
vana 2. Tel. 0721163986.  
(C.070620210001)

ÎNCHIRIEZ apartament 
2 camere, etaj 8/10, 
Trivale, centralã, mo-
bilat, cablu, 220 euro. 
0770178772; 0721371341. 
(C.250620210003)

OFER închiriere aparta-
ment 3 camere, Zona Nico-
lae Dobrin( Stadion), mobi-
lat, utilat. Tel. 0721226470. 
(C.070620210004)

OFER spre închiriere 
garsonierã, cf. 1, Gã-
vana 3, mobilatã, uti-
latã. Tel. 0799884148.  
(C.080620210012)

ÎNCHIRIEZ avantajos apar-
tament 2 camere, zona De-
deman. Tel. 0744963528. 
(C.280620210017)

OFER închiriere aparta-
ment 3 camere, semideco-
mandat, et. 1, Craiovei. Tel. 
0724210152.  (C.mb)

ÎNCHIRIEZ apartament 2 
camere, dec., renovat, mo-
bilat integral, Gãvana III, 
stradal. Tel. 0743084908. 
(C.280620210020)

PRIMESC în gazdã 
zona Nord, intrare sepa-
ratã. Tel. 0729134122. 
(C.280620210011)

OFER închiriere apartament 
2 camere, Popa ªapcã, et. 
2, mobilat, utilat modern, 
250 euro. 0746019911. 
(C.280620210021)

APARTAMENT 2 camere, 
de lux, Exerciþiu, prima în-
chiriere, bloc 2020, et. 6/ 
7, 350 euro. 0746019911. 
(C.280620210022)

OFER închiriere gar-
sonierã, utilatã, Prun-
du, 900 lei, inclus uti-
litãþi. Tel. 0768025886.  
(C.280620210003)

GARSONIERÃ de lux, 
Nord- Bãlcescu Residen-
ce, prima închiriere, bloc 
2019, parter, loc de parca-
re, 250 euro. 0746019911. 
(C.280620210023)

OFER închiriere camerã la 
casã Gãvana ºi apartament, 
convenabil. 0742864865 
(C.280620210006)

OFER închiriere garsonierã 
Gãvana 3, parter, mobilatã, 
utilatã. Tel. 0743047422.  
(C.290620210003)

PROPRIETAR! Închiri-
ez garsonierã, confort 

I, Craiovei, recent 
finisatã, mobilatã, 

utilatã nou,  condiþii 
deosebite. Exclus 
animale compa-
nie. 0741015609. 
(C.240620210015) 

OFER închiriere camere 
la vilã, zona N. Bãlcescu.  
0756274285; 0740454690. 
(C.290620210016)

APARTAMENT 2 ca-
mere Bascov, et. 4, mo-
bilat, utilat, centralã, 
1.000 lei. 0746019911. 
(C.280620210024)

ÎNCHIRIERE jumãta-
te duplex, zona Stadi-
on, mobilatã, utilatã, 
500 euro. 0746019911. 
(C.280620210025)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, de lux, în 
vilã, intrare separatã, ul-
tramodern, parcare, B-dul. 
N. Bãlcescu, nr. 18. Tel. 
0740454690; 0756274285. 
(C.290620210017)

OFER închiriere garso-

nierã Craiovei, mobi-
latã. Tel. 0747501871. 
(C.290620210019)

OFER spre închiriere gar-
sonierã mobilatã, Prundu. 
Tel. 0752289949.

OFER spre închiriere gar-
sonierã, cf. 1, complet 
mobilatã ºi utilatã, cen-
tralã proprie, Popa ªap-
cã. Solicit ºi cer seriozi-
tate. Tel. 0762657514.  
(C.300620210001)

LOCURI DE VECI
VÂND criptã în Ci-
mitirul Sf. Gheor-
ghe. Tel. 0721226470. 
(C.070620210003)

VÂND 2 locuri de 
veci, în cimitirul Balo-
teºti. Tel. 0348/448476. 
(C.220620210001)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT persoanã pentru 
îngrijire doamnã în vâr-
stã. Tel. 0770468694.  
(C.240620210017)

PARTICULAR ofer pentru 
a locui, casã bãtrânescã  
la curte, pe termen  lung, 
unei familii de pensionari în 
comuna Cocu, la 20 km de 
Piteºti. Tel. 0731031114. 
(C.290620210009)

CAUT persoanã pentru în-
grijire femeie în vârstã. Sa-
lariu 1.400 lei/ lunã, de luni 
pânã vineri, zona Piteºti- 
Prundu. Tel. 0722322847.  
(C.290620210014)

PRESTĂRI
SERVICII

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

ZUGRAV. 0721758547. 
(C.170620210001)

TRANSPORT mar-
fã. 0770346626. 
(C.180620210017)

EXECUTÃM hidroizo-
laþii. Tel. 0723375370.  
(C.240620210002)

CADASTRU-carte funciarã! 
Terenuri-450 lei! Aparta-
mente-250 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.100620210004)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.140620210011)

TRANSPORT marfã, 
mutãri mobilier, diver-
se. Tel. 0745015619.  
(C.240620210007)

EXECUTÃM construcþii 
case, tencuieli, zugrãveli, 
rigips, termosistem, in-
stalaþii sanitare, electrice, 
faianþãri. 0768554950.  
(C.290620210020)

EXECUT zugrãveli, glet, la-
vabilã, gresie, faianþã,   par-
chet, rigips. 0748145223. 
(C.290620210013)

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.200520210013) 

MATRIMONIALE
BÃRBAT caut feme-
ie singurã chiar sãracã 
sã convieþuim împre-
unã. 0770728207. 
(C.210620210004)

DOMN locuiesc singur, caut 
doamnã/ domniºoarã pentru 
prietenie, socializare. Rog 
seriozitate. 0753427282. 
(C.170620210006)

DOMN 53 ani, singur, servi-
ciu stabil doresc sã cunosc 
o doamnã de vârstã apro-
piatã, care sã poatã locui 
la þarã. Tel. 0747037857. 
(C.180620210010)

DOMN, 59 ani, Topo-
loveni,  doresc doam-
nã pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0757674073. 
(C.290320210001)

CETÃÞEAN spaniol, pen-
sionar, singur, doresc 
cunoºtinþã cu doamnã, 
singurã. Rog seriozita-
te. Tel. 0754325788.  
(C.270520210008)

DOMN, 48 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie, cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.100620210005)

DOMN, pensionar, doresc 
prietenie ºi menaj, eventual 
cãsãtorie. Tel. 0785621217. 
(C.140620210008)

TÂNÃR, 34 ani caut 

mãmicã pentru fetiþa 
mea. Tel. 0751120856.  
(C.140620210009)

BÃRBAT48 ani, prezentabil, 
fãrã obligaþii caut jumãta-
tea. Tel. 0740614543.  
(C.280620210019)

DOMN, firmã, locuinþã, 
auto, casã de vacanþã caut 
doamnã 58- 65 ani. Seri-
ozitate. Tel. 0770642689. 
(C.300620210011)

ANIMALE
TUND câini la domiciliu, Ar-
geº- Piteºti. 0730744027. 
(C.240620210008)

ANGAJĂRI
ANGAJEZ ºofer TIR cu /
fãrã experienþã, pen-
tru extern. Salariu atrac-
tiv.  Tel. 0747681475. 
(C.220620210002)

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

CURS agenþi securita-
te. Tel. 0756364499.  
(C.170620210002)

S.C. angajeazã ºofer 
din Piteºti, permis cat. 
D. Tel. 0723492438. 
(C.170620210004)

S.C. angajeazã mecanic 
auto. Tel. 0723492438. 
(C.170620210005)

ANGAJEZ ºofer categoria 
C, cu sau fãrã experienþã, 
calificare la locul de mun-
cã, curse , România- Franþa 
ºi retur. Tel. 0724268382.  
(C.080620210017)

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

RESTAURANT Vultu-
rul angajeazã bucãtar, 
ajutor bucãtar ºi os-
pãtari. Tel. 0746101741. 
(C.180620210002)

ANGAJEZ ºoferi TIR extern 
( România- Italia; România- 
Spania) tur- retur, garaj To-
poloveni. Tel. 0726739885. 
(C.180620210014)

RESTAURANT angajea-
zã spãlãtor vase part- 
time. Tel. 0748239117.  
(C.220620210005)

RESTAURANT km. 
80 angajeazã ajutor 
bucãtar. Tel. 0731365367.  
(C.220620210006)

SOCIETATE Comerci-
alã angajeazã tehnician 

instalare sisteme de se-
curitate; agent de secu-
ritate pentru intervenþie( 
obligatoriu permis cat. 
B). Tel. 0744684386. 
(C.220620210016)

RESTAURANT Na-
zar angajeazã feme-
ie în bucãtãrie ºi os-
pãtãriþã. Tel. 0743272727. 
(C.220620210007)

ANGAJEZ ºofer TIR cu 
experienþã pe relaþia Ro-
mânia- Franþa, tur- re-
tur.  Salariu fix+ bonu-
suri. Tel. 0745002452. 
(C.220620210019)

RESTAURANT angajeazã 
bucãtar pentru evenimente, 
salariu 3000 net + bonusuri, 
normã întreaga sau colabo-
rare. 0744607885. (C.opl)

S.C. SOLADO Group SRL, 
angajeazã funcþionar admi-
nistrativ, obligatoriu permis 
categoria B ºi cunoºtinþe 
PC. Tel. 0741125173. (C.f. 
5112)

S.C. angajeazã personal 
patiserie. Tel. 0745457459.  
(C.110620210004)

ANGAJÃM electromecanic 
comercial pentru vânza-
rea produselor industriale 
sector mecanisme de ridi-
care, zonã de lucru- Ro-
mânia, birou A1- km. 80 
Argeº. Tel. 0731365367.  
(C.220620210005)

ANGAJEZ tâmplar- ta-
piþer ºi croitoreasã. Tel. 
0720426093; 0743356969. 
(C.150620210011)

ANGAJEZ ºofer TIR 20 
tone, pentru intern, cur-
se locale, seara acasã, 
4.000 lei. Tel. 0722351069.  
(C.250620210006)

S.C. angajeazã instalator 
instalaþii termice ºi sani-
tare. Tel. 0751767635.  
(C.080620210010)

ANGAJEZ îngrijitoa-
re bãtrâni ºi asisten-
tã. Tel. 0757767857. 
(C.280620210001)

ANGAJEZ vânzãtoare legu-
me- fructe. Tel. 0735887040. 
(C.090620210006)

ANGAJEZ ºofer TIR, Tur-
cia, 500 euro/ cursã+ sa-
lariu. Tel. 0723113772; 
0746305365 sau whatsapp. 
(C.250620210001)

ANGAJÃM doamnã la 
spãlat vase în restau-
rant. Tel. 0724323981. 
(C.280620210012)

ANGAJÃM personal resta-
urant: barman, ospãtãriþe, 
picoli, ajutor bucãtar ºi 
pizzeri. Tel. 0724323981. 
(C.280620210013)

ANGAJÃM elevi/ eleve pen-
tru job part time în perioa-
da vacanþei( picoli ºi ajutori 
barmani). Tel. 0724323981. 
(C.280620210014)

OPTICA ZOF angajeazã 

optician ºi optometrist. Tel. 
0745315508. Vã aºtep-
tãm cu drag în echipa Zof. 
(C.280620210005)

ANGAJEZ 
VÂNZÃTOARE 
CU EXPERIENÞÃ 

MAGAZIN ALIMENTAR, 
TRIVALE - COMPEX 1. 

TEL. 0745572222. 

S.C. Angajeazã personal 
patiserie- cofetãrie cu ex-
perienþã. Tel. 0745659745.  
(C.280620210016)

S.C Angajeazã ºofer mi-
crobuz categoria D. Salariu 
atractiv. Rog seriozitate. Tel. 
0744508037; 0741010504. 
(C.280620210016)

RESTAURANT anga-
jeazã ospãtar, feme-
ie de serviciu, ajutor 
bucãtar. Tel. 0761666333. 
(C.280620210018)

ANGAJEZ menajerã ºi 
recepþionerã pentru ho-
tel. Tel. 0722530488. 
(C.280620210028)

ANGAJÃM agenþi de securi-
tate, pentru zona Clucerea-
sa ºi Piteºti. 0742265504.  
(C.290620210015)

S.C. ANGAJEAZÃ insta-
latori cu sau fãrã experi-
enþã. Tel. 0722752952.  
(C.290620210018)

S.C. Angajeazã maºi-
nist transporturi interne 
cu permis categoria B; 
stivuitorist cu autorizaþie 
ISCIR. Tel. 0784273942. 
(C.300620210002)

ANGAJEZ ºofer TIR  in-
tern, garaj Topolove-
ni.  Tel. 0726739885. 
(C.300620210012)

CÃMIN de bãtrâni anga-
jeazã infirmierã cu expe-
rienþã. Tel. 0745790738. 
(C.300620210014)

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

Cauţi un loc de muncă?
Sute de anunţuri 

de angajare în 

Curierul zilei
Anunturi de mare 
şi mică publicitate, 

eficienţă şi 
profesionalism.

Alege ziarul cu cel 
mai mare tiraj!

 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

Angajez: 
n BUCATAR 
n  AJUTOR 
BUCATAR. 

Salarizare peste medie. 
Tel. 0722247801.

Partener program
CASA VERDE
PANOURI SOLARE 
pentru vară/iarnă (C.E.)
Ofertă cu montaj şi în rate

Experienţă de peste 15 ani 

PANOURI SOLARE pentru 
ENERGIE TERMICĂ cu 

tuburi vidate (de la 175 euro) 
şi ENERGIE ELECTRICĂ cu 
CELULE FOTOVOLTAICE 

(la achiziţionarea unui 
sistem se acordă bonusuri)

Tel. 0744.190.020.
www. panourisolareclem.ro

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
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CRONOS angajează 
MUNCITORI 
NECALIFICAŢI 

în DEPOZIT MATERIALE 
de CONSTRUCŢII Albota. 

Tel. 0744.706.707.

HOTEL VICTORIA angajează: 
n RECEPŢIONERĂ 
n BUCĂTAR ŞEF 

n BUCĂTAR n AJUTOR 
BUCĂTAR n OSPĂTAR 

n PERSONAL întreţinere 
hotel n  PERSONAL în-

treţinere piscină n  MENA
JERĂ n LUCRĂTOARE 

SPĂLĂTORIE RUFE 
n  CAMERISTĂ. 

Tel. 0722.320.047, 
între orele 8.00 - 16.00.

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

de construcţii. (Str. 
Depozitelor). Se oferă 

pachet salarial atractiv şi 
bonuri de masă. Relaţii 
la tel. 0745.056.264 și 

0757.074.456. CV-urile 
se pot trimite la e-mail : 
dan@servicetopagro.ro

SC. HOEDLMAYR LAZAR ROMANIA, 
cu sediul în Bascov, angajează 

GESTIONAR
Responsabilitati:
n Asigura gestiunea fizica a stocului de marfa n Opereaza in stoc 
miscarile de marfa n Pastreaza documentele justificative legate de 
stocuri n Efectueaza lunar inventarul stocului de marfa n Participa 
activ la operatiunile de incarcare/descarcare a marfii la/din magazia 
firmei n Raporteaza superiorului ierarhic orice neconcordanta intre 
stocul fizic si cel scriptic n Ofera informatii despre stocuri departa-
mentelor firmei n Respecta legislatia de gestiune a stocurilor n In-
registreaza, prelucreaza si pastreaza informatiile referitoare la situatia 
stocurilor  n Raporteaza lunar rezultatele activitatii de gestiune a 
stocului n Utilizeaza eficient spatiul de depozitare a marfurilor n Se 
implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma 
n Este responsabil cu alimentarea de motorina a camioanelor n Este 
responsabil de aprovizionarii tancului cu motorina n Este responsabil 
de intocmirea situatiilor referioare la alimentarile cu motorina ale ca-
mionelor
Cerinte:n Minimum studii medii n Experienta cel putin 1 an intr-un 
post similar n Cunostinte de contabilitate primara n Cunostinte de 
operare PC ( MS OFFICE) Capacitatea de a lucra cu oamenii n Spirit 
oragnizatoric si atent la detalii n Initativa
Oferta: n Pachet salarial motivat n  Tichete de masa n  Tichete cadou

CV-urile se trimit la adresa de email: 
viviana.cheorcea@hoedlmayr.com

Angajez: 
n OSPĂTAR 

n  FEMEIE curăţe-
nie/întreţinere hotel. 

Tel. 0722247801.ANGAJEZ 
MANIPULANT. 
Tel. 0746293114.

CNI IDEAL CONSTRUCT 
SRL angajează în condiții 

salariale avantajoase: 
MUNCITORI NECALIFI
CATI, FIERARI, ZIDARI, 

DULGHERI.Pentru mai 
multe detali sunați la nr. 

0774430829 sau 0746477683.

S.C. ANGAJEAZĂ în 
domeniul construcţiilor: 
MAISTRU/ INGINER 
în construcţii şi opera-
tor devize/ ofertare. Tel. 
0348/ 420430; e- mail: 

office@hidrogaz.ro

S.C. DUET BASCOV 
ANGAJEAZĂ 

FEMEIE 
PENTRU CURĂŢE
NIE (CLUB DUET). 

TEL. 0744653812.

SC CONARG CONSTRUCT SRL 
angajează: 

n LĂCĂTUŞ – cu experienţă în placări cu 
panouri BOND; 
n VOPSITOR INDUSTRIAL; 
n INGINER / MAISTRU – cu experienţă 
în placări cu panouri BOND 
Relaţii, la tel. 0745 109 801 sau la sediul firmei 

din str. Depozitelor nr. 10, mun. Piteşti.
Adresa email: carmen.preoteasa@conarg.ro 

   ROMA2S TRANSYLVANIA INGINERIE 
         CONFECTII METALICE

angajează ŞEF ECHIPĂ 
CERINŢE: n DESEN TEHNIC n SPIRIT ECHIPA

n DISPONIBILITATE DE A LUCRA PE SCHIMBURI.
Relaţii, la telefon 0728.272.295.

SIMIGERIA LUCA PITEŞTI 
angajează: n VÂNZĂTORI

n MODELATORI n PIZZERI. 
Salariu motivant. 

Tichete de masă, bonusuri. 
Tel. 0766 576 019.

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

HOTEL SORELO 
  ANGAJEAZĂ 

BUCĂTĂREASĂ. 
Tel. 0735216840.

S.C. CONTINENTAL 
ANGAJEAZĂ:

DULGHERI 
- 10 POSTURI - 
Tel. 0740604758.

ANGAJEZ 
INSPECTOR 

SSM-SU. 
Tel. 0728851841

ANGAJEZ 
INFIRMIERĂ 

pentru CĂMIN de 
BĂTRÂNI, zona Bănănăi. 

Tel. 0783234353.

HOTEL DUET 
angajează 

CAMERISTĂ. 
Tel. 0744653812.

FIRMĂ de 
Construcţii 

angajează: ZIDARI, 
FAIANŢARI, RI

GIPSARI, VOPSI
TORI şi MUNCI

TORI necalificaţi în 
amenajări interioare/ 

exterioare. 
Salariu motivant. 
Tel. 0752240991.

PGC GALVAN PRODMET SRL angajează 
MANIPULANŢI MĂRFURI 

în condiţii avantajoase. 
Relaţii, la tel. 0742073764 sau la sediu din 

Argeşelu nr. 537 bis (Platforma Overland).

ANGAJEZ 
LEGĂTOREASĂ - 

TIPOGRAFIE 
sau calificare la 
locul de muncă. 
Tel. 0799939823.

SC angajează: 
 CONFECŢIONERI/

SURFILATORI 
cu expereinţă. 

Tel. 0720.638.047.

BIDEPA ANGAJEAZĂ

AGENŢI DE INTERVENŢIE
CERINŢE: 
- Vârsta cuprinsă între 20 – 50 ani;
- Să deţină ATESTAT;
- Să  deţină permis de conducere;
- Fără cazier judiciar;
- Abilităţi de comunicare şi limbaj îngrijit;
- Studii medii.

Persoanele interesate vor trimite un CV, la 
e-mail: bidepapitesti@gmail.com, iar cele 

selectionate vor fi contactate telefonic pentru a 
se prezenta la interviu. 

Relaţii suplimentare la tel. 0742/980018.

TBM Grup angajează 
MUNCITORI în construcţii, SUDORI, 

LĂCĂTUŞI. Tel. 0730.088.705.

ROM-VEGA TRADING 
societate de transport mărfuri angajează 

CONDUCATORI AUTO 
categoria C+E tur-retur şi pentru transport Sticla, 

Siloz, ADR cu experienţă pentru comunitate. 
Se oferă salariu motivant + program flexibil.

CV-urile se trimit pe e-mail: office@rvtrans.ro. 
Telefon 0248/280350.

FABRICĂ DE CONFECŢII TEXTILE 
angajează 

CONFECŢIONERI 
cu experienţă precum şi tineri absolvenţi de 

licee, în vederea calificării la locul de muncă.
 Detalii, la telefon 0730030057.

SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajează:
 INGINER CONSTRUCTOR  MECANIC BULDO

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

  FIERAR BETONIST  LĂCĂTUŞ MECANIC 
 INSTALATORI   MONTATOR PAVELE şi BORDURI. 

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

RESTAURANT 
angajează 

AJUTOR BUCĂTAR 
şi BARMAN, 

cu experienţă. 
Tel. 0756.276.074.

ANGAJEZ 
MUNCITORI 

CNCD - 
legume fructe. 

Tel. 0746293114.

S.C. ANGAJEAZĂ în 
domeniul construcţiilor 
LĂCĂTUŞ MECANIC. 
Tel. 0730233707; e- mail: 

office@hidrogaz.ro

S.C. ANGAJEAZĂ în 
domeniul construcţiilor: 

INSTALATOR GAZ, GES
TIONAR/ aprovizionare şi 
MUNCITORI NECALIFI
CAŢI. Tel. 0348/ 420430; e- 

mail: office@hidrogaz.ro

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ:

n OPERATOR MAŞINI 
COMANDĂ NUMERICĂ 

n INGINER PROIECTANT
n  SUDOR n FREZOR 

n REPONSABIL COMERCIAL
Dacă sunteţi interesaţi de un loc de muncă care vă oferă:
 Contract de muncă pe perioadă nedeterminată   

Condiţii de muncă şi salarizare motivante   Al 13-lea 
salariu/an   Tichete de masă (20 lei/tichet)   Decon-
tare sumă transport   Formare continuă   Posibilitate 
de deplasare în străinătate, în funcţie de postul ocupat.

Aşteptăm canditaturile dvs pe e-mail: 
mariamadalina.sandulescu@segulagrp.com; 

  Informaţii, la tel. 0372137142. 
CV-urile pot fi lăsate şi la sediul societăţii noastre 

din Mioveni, C1-C10 Clucereasa.

ANUNŢ VÂNZARE
LICHIDĂRI INFO CONSULT IPURL(FOSTA SPRL), in calitate de 
lichidator judiciar al debitoarei SC GEOPEC SA, cod unic de înregis-
trare 129014, cu sediul social în Piteşti, str. Gheorghe Doja, nr.2-4, jud. 
Argeş, număr de ordine în registrul comerţului J03/311/1991, număr 
dosar: 359/1259/2010, Tribunalul Specializat Argeş, organizează in 
data de 12.07.2021, orele 11,00, la sediul lichidatorului judiciar din 
Câmpulung, str. Republicii, nr.35, et.2, jud. Argeş,  licitaţie publică 
deschisă, cu strigare, având ca obiect  vânzarea bunurilor mobile care 
mai sunt in patrimoniul debitoarei SC GEOPEC SA la preţul de 358 
lei, fără TVA.
Ofertanţii trebuie să consemneze o garanţie de 10% din valoarea 
bunurilor, până la data şi ora licitaţiei, depusă in contul debitoarei 
RO10 BTRL RONC RTOV 0416 5501, deschis la Banca Transilvania 
SA, Piteşti, sau cu numerar la sediul lichidatorului.
In cazul in care bunurile nu se vând, se vor organiza alte două licitaţii 
publice, in aceleaşi condiţii şi in aceeaşi locaţie, in datele de 19.07.2021 
şi 26.07.2021. Relaţii suplimentare la telefonul 0744.772.619, e-mail 
gheorghe.banu@gmail. com. Toţi cei care pretind vreun drept asupra 
bunurilor scoase la licitaţie sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar 
până la data stabilită pentru vânzare.

INFORMARE 
Această informare a fost efectuată de: SC Elgan Automotive SRL - cu 
sediul în Str.Barbu Văcărescu nr.201, camera nr.5, sector 2, Bucureș-
ti, ce intenționează să solicite de la A.B.A. Argeș-Vedea Aviz de gos-
podărirea apelor pentru realizarea lucrărilor de: „Construire hală 
depozitare, spații birouri și grupuri sociale în regim de înălțime 
P+1E, anexe administrative și tehnice, platforme și rețele exterio-
are, utilități, împrejmuire, amplasare elemente de signalistică și or-
ganizare de șantier”, propus a fi amplasat în comuna Oarja, Str.Dacia 
A1, județul Argeș. Această investiție este nouă. ca rezultat al procesului 
vor rezulta permanent ape uzate menajere, care vor fi evacuate într-un 
bazin vidanjabil propus și ape pluviale posibil impurificate provenite 
din zona de N și zona de S, vor fi trecute prin două separatoare de 
hidrocarburi nou propuse, după care împreună cu apele pluviale con-
vențional curate vor fi direcționate în bazinul de retenție 3 existent, 
de unde sunt evacuate în pârâul Neajlovel. Menționăm faptul că apele 
pluviale impurificate provenite în zona de S, înainte de a fi deversate 
în bazinul de retenție 3, vor fi colectate într-un bazin de retenție nou 
propus. Această solicitare este conformă cu prevederile legii apelor 
nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare. Persoanele care 
doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizu-
lui de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa 
menționată. Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii, 
recomandări se pot adresa solicitantului: Marius Galatchi, telefon 
0749.262.063, după data de 01.07.2021.

S.C. PLASTIC INVEST TOP SRL anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul: “Amplasare construcţie cu car-
acter provizoriu( cort adăpostire)” propus a fi amplasat 
în Piteşti, str. DN 65 B, nr. cadastral CF 102546, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Argeş, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş şi la 
sediul S.C. PLASTIC INVEST TOP SRL, din Piteşti, str. 
Dârzu nr. 29 B, corp C. 1, judeţ Argeş în zilele de luni până 
joi, între orele 09.00- 13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM 
Argeş, str. Egalităţii nr. 50 A, jud. Argeş.

BENZINĂRIE 
angajează 

OPERATOR CASĂ 
MARCAT. 

Tel. 0747575999.

Restaurant Stefanel 
Garden&Bistro angajează 

BUCĂTAR şi 
AJUTOR BUCĂTĂRIE. 

Tel. 0751086977.
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SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL angajează: 
l ȘOFER categora C+ E transport intern 

(prelată + cisternă) 
l MOTOSTIVUITORIST

l CONSILIER VÂNZĂRI. 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.

Laguna Technology 
angajează 

ŞOFERI 
DUBĂ FRIGO 

40 TONE.
Relaţii, la tel.  

0721 369 137.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

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

Relatii tel. 0748192233

ADLER PELZER AUTOMOTIVE ROMÂNIA S.R.L,
 cu sediul în Com Oarja, Km 102, Jud Argeş angajează 

OPERATORI PRODUCŢIE 
(BĂRBAŢI) cu şi fără experienţă. 

Căutăm persoane organizate, cu simţ de răspundere, ca-
pabile să lucreze în 3 schimburi. Oferim transport gratu-
it, salariu atractiv, tichete de  masă, primă pentru Paşte şi 
Crăciun. Contract pe perioadă nedeterminată; instruire 
specifică la locul de muncă. 

CV-urile se pot trimite prin email la adresa apuiu@
pelzerpimsa.ro sau pe fax la 0348/410900.

Pentru informatii tel 0729106212 ,0799803558.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze 

- MUNCITORI necalifi-
cati (SĂPĂTORI). 

Tel. 0722301315.

Societate de construcții 
angajează 

SECRETARĂ,  
proaspătă absolventă de 

studii superioare. 
CV-urile se trimit la 

email: corina@zeussa.ro 
Relații suplimentare,
 la tel. 0761.348.179.

SC angajează: 
-BULDO-

EXCAVATORIST 
- LĂCĂTUŞ MECANIC 

- SUDOR 
- DULGHER.

Tel. 0730.088.7035.

S.C. ANGAJEAZĂ: 
LĂCĂTUŞI MECANI-
CI, SUDORI ELECTRI-
CI şi CO2. Salariu net în 

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

SC LAS VEGAS-MI SRL 
ANGAJEAZĂ

n ŞOFERI LIVRATORI
Cerinţe: b studii medii b permis categ. B, B+C b 
domiciliul în Piteşti sau împrejurimi.
n MANIPULAŢI MARFĂ
Cerinţe: b studii medii b domiciliul în Piteşti sau 
împrejurimi.

Relaţii şi CV, la tel./Fax 0248223791 sau 
E-mail la adresa office@lasvegasmi.ro

ALVVIMAR COMIMPEX 
angajează ŞOFER 
pentru CAMION  

cu MACARA 
(AUTOMACARA).

Salariu + tichete de masă.
 Program de lucru 8 ore.

 CV-urile se pot transmite 
la: office@alvvimar.ro 

 Relaţii, tel. 0744.519.011.

Angajez 
PERSONAL 
VÂNZARE 

LINIE 
AUTOSERVIRE. 
Tel. 0741 761 423, 

0740 563 166.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII angajează 
 TEHNICIAN DEVIZE  
Cerinţe: studii superioare

 BULDOEXCAVATORIST 
 LĂCĂTUŞ MECANIC  INSTALATOR  
 MUNCITORI NECALIFICAŢI.

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

office@deltatermoconstruct.ro

YILDIZ ENTEGRE, 
este una dintre cele mai mari com-
panii din industria prelucrării lem-
nului, din lume, fiind producător de 
MDF, Parchet şi Uşi. 

YILDIZ ENTEGRE ROMANIA, unitatea de producție 
din Oarja, jud Arges, angajează:
• STIVUITORIŞTI cu experienţă şi 
atestat 
• MAGAZINER - GESTIONAR - DE-
POZIT 
Oferim: n salariu motivant n  tichete masă 
20 lei/zi n  transport asigurat şi gratuit n  
tichete cadou n  tichete de  vacanţă n  alte 
beneficii.

CV-urile pot fi trimise la adresa noastră de 
e-mail sau depuse la sediul companiei: Oarja, 
Str. Yildiz nr. 1 , E-mail: recrutare@yildiz-
entegre.ro. Pentru mai multe detalii despre 
pozițiile disponibile și cerințele noastre, ne 

puteți contacta și la  0377 881 210. 
Vă aşteptăm!

HOTEL SORELO 
ANGAJEAZĂ 

CAMERISTĂ. 
Tel. 0735216840.

ANGAJEZ 
VÂNZĂTOARE 
pentru MAGAZIN 

ALIMENTAR în BASCOV. 
Tel. 0761634798.

ANGAJEZ ŞOFER 
CIMENTRUC, curse 
interne. Salariu atrac-
tiv. Tel. 0754812152.

AICI SE ÎNVAȚĂ O MESERIE!
ALEGEȚI FORMAREA PROFESIONALĂ DE CALITATE !!!

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

CURSURILOR DE CALIFICARE, JOI, 

ÎN SISTEMUL SANITAR ESTE NEVOIE DE INFIRMIERI!

• OPERATORI INTRODUCERE, VALIDARE,PRELUCRARE DATE -  CURS DE CALIFICARE AUTORIZAT 
DE MINISTERUL MUNCII ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
• SECRETARIAT INFORMATIZAT - in colaborare cu Centrul de Pregatire în Informatica, 
Bucuresti - 500 RON
• IMPORTANT! Cursul de CONTABILITATE, CURS DE CALIFICARE AUTORIZAT DE MINISTERUL 
MUNCII ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE – pentru toti intreprinzatorii particulari; eviden-
ta contabila pentru societati comerciale 
•ADMINISTRATOR IMOBILE - DE CONDOMINII (ADMINISTRATOR BLOC) 
ATENTIE! Conform legii 196/2018, ca sa puteti profesa, trebuie  sa detineti un CERTIFICAT DE CALIFICARE.
LA CURSURILE PE MESERII PRACTICA SE VA DESFĂŞURA ÎN SOCIETĂŢI DE PROFIL respectând MĂSURILE DE PROTECȚIE. 

Înscrieri şi relaţii până JOI 22 IULIE, 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

22 IULIE 2021
CURSURI  PE MESERII AUTORIZATE DE MINISTERUL MUNCII ȘI MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE RECUNOSCUTE INTERN ŞI INTERNAŢIONAL 

PÂNĂ LA DATA DE  22 IULIE SE  FAC ÎNSCRIERI LA   
CURSUL DE STIVUITORIST - calificare si autorizaţie ISCIR.

•INFIRMIERI  
•LUCRĂTOR ÎN COMERȚ
•BUCĂTAR - practica în 
restaurant, cu preparate 
culinare        
• OSPĂTAR-CHELNER - 
practica în restaurant
•COFETAR-PATISER - prati-
ca în laborator de cofetărie 

- patiserie
•ELECTRICIAN EXP-
LOATARE MEDIE şi JOASĂ 
TENSIUNE
•INSTALATOR INSTALAȚII 
TEHNICO SANITARE şi 
GAZE
•SUDOR autorizat ISCIR
•LĂCĂTUȘ MECANIC 

• ZIDAR, PIETRAR, 
TENCUITOR
•MONTATOR PEREȚI şi 
PLAFOANE GHIPS CARTON               
•DULGHER, TÂMPLAR, 
PARCHETAR
•ZUGRAV IPSOSAR 
• CONSTRUCTOR CĂI FE-
RATE

CURSURILE SE ORGANIZEAZĂ ÎN SĂLI DE CLASĂ MODERNE DIN INCINTA CASEI SINDICATELOR ȘI 
PRACTICA ÎN ATELIERE DE SPECIALITATE 

Certificatele eliberate poartă antetele Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, recunoscute national si international.

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII 
angajează:

n INGINER construcţii 
n MUNCITORI 

calificaţi în construcţii   
n  TRACTORIST. 

Relaţii, la tel. 0724.635.724.

S.C. BLACK SEA 
SUPPLIERS 

angajează 
ŞOFER TIR, 
transport intern. 

Asigurăm pachet 
motivant. 

Tel. 0726746036.

ANUNT ZIAR
S.C. “YPOINT GRIGORAS” S.R.L., cu sediul in comuna 
Bascov, sat Bascov, strada Lunca nr. 148, judet Arges, initiaza 
elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ+RLU) situat in 
comuna Bascov, sat Bascov, strada Lunca, nr. 111, jud. Arges 
(amplasament), pentru obiectivul “P.U.Z. pentru schimbare 
de destinatie si reglementare urbanistica in vederea realizarii 
investitiei “CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE CONFECTII 
METALICE P+1E partial”.

CORNUL VÂNĂTORULUI
 angajează: 

OSPĂTARI part-time 
sau full-time, 

PICOLI, BUCĂTARI, 
AJUTOR DE BUCĂTARI. 

 Tel. 0733.446.274.

ZARIS AUTOCOM 
angajează N PATISERI 

N MUNCITORI 
NECALIFICAŢI 

N ŞOFERI/
DISTRIBUITORI 

PÂINE 
N GESTIONAR. 

Salarii atractive. 
Tel. 0729.218.498, 

0724079452.

SOCIETATE COMECIALĂ  
angajează în condiţiile 

legii, BRUTAR / 
BRUTĂRIŢĂ cu  

experienţă în brutărie 
şi patiserie. Informaţii la 

tel. 0753458781.
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