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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND cazane þuicã ºi 
reparaþii. 0748089765. 
(C.060720210001)

VÂND pianinã cu 
corzi, perfectã 

stare, acordatã. 
Tel. 0744313866. 
(C.130720210013) 

VÂND cherestea la 
jumãtate preþ ºi pãtrate 
10x10. Tel. 0722383173. 
(C.080720210016)

VÂND bicicletã de damã No-
bles, Germania, stare foarte 
bunã. 0732522436.

VÂND urgent mobi-
lã. Tel. 0748860148. 
(C.140720210007)

Anunţuri la telefon
VÂND mobilã de dormitor. Tel. 
0722449433.

VÂND maºinã de cusut Ileana. 
Tel. 0771639658.

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 2006, roºu, 
93.000 km, 6.500 lei, ne-
gociabil. Tel. 0748145116. 
(C.120720210003)

CUMPÃR auto pentru progra-
mul Rabla. Tel. 0745141627. 
(C.090720210002)

STRĂINE
VÂND Mercedes C 

220, fabricaþie 2008, 
diesel, capacitate 2.2, 
panoramic, full total. 

Tel. 0744313866. 
(C.130720210006) 

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
PROPRIETAR, vând garso-
nierã zona Nord- aleea Nego-
iu, parter. Tel. 0757845105. 
(C.010720210025)

APARTAMENTE
2 camere

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, 
Craiovei, cf. 1, centralã. Tel. 
0741785027; 0722528297. 
(C.120720210004)

VÂND apartament 2 ca-
mere, cf. 1, decomandat, 
Exerciþiu. 0722448144. 
(C.140720210001)

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 51.000 euro, nego-
ciabil. Tel. 0724046782. 
(C.140720210003)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND apartament 3 ca-
mere, Popa ªapcã, 
conf. I  decomandat, 
et. 2. Tel. 0745045337. 
(C.130720210003)

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

VÂND apartament 3 ca-
mere, et. 1, decomandat, 
2 balcoane, Bascov- cen-
tru. Tel. 0766624483.  
(C.060720210002)

VÂND apartament 3 came-
re, et. 1, Popa ªapcã, zona 
Bazinul Olimpic, 3 balcoa-
ne, 2 grupuri sanitare, dublu 
anvelopat interior/ exterior, 
centralã, parchet, bine în-
treþinut, 75.000 euro, ne-
gociabil. Tel. 0724593822. 
(C.060720210014)

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

APARTAMENTE
4 camere

VÂND apartament 4 camere, 

Mioveni- Robea, îmbunãtãþit, 
preþ negociabil. Tel. 
0738431531; 0728944820 
(C.050720210004)

VÂND apartament 4 
camere, et. 2, zona 
Nord. Tel. 0746592424.  
(C.130720210001)

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

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 vilã deosebitã, beci, 
garaj, livadã pomi, lângã 
Micromotoare. 0770291137. 
(C.060720210008)

VÂND casã, ultra-
central, Piteºti- Sf. 
Vineri, 5 camere, 
toate utilitãþile+ 

grãdinã. 0740135566.  
(C.130720210005) 

VÂND casã P+ M, ridicatã 
în 2019, toate utilitãþile, 2 
livinguri, 3 bãi, 2 bucãtã-
rii, 5 dormitoare, zona Au-
chan -Bascov( Micºunele), 
490 mp teren, deschidere 
18 m, 160.000 euro nego-
ciabil.  Tel. 0725199561; 
0 0 4 9 0 1 5 7 7 4 8 0 1 4 1 3 . 
(C.090720210005)

VÂND casã P+1E+ M, 
Bradu- 4 km Târgul 
Auto, 8 camere, 4 

bãi, living, bucãtãrie, 
cãmarã, garaj, 

380v-220v, toate uti-
litãþile. 0744313866.  
(C.130720210014) 

VÂND casã, com. Stolnici, 
toate utilitãþile.  0732522436.

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

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

VÂND teren intravilan 7.049 
mp Colibaºi, toate utilitãþile, 
20 euro/ mp. 0740623426.  
(C.290620210012)

VÂND teren Albota, intra-

vilan, 20 euro/ mp. Tel. 
0742296035. (C.o.p.)

VÂND parcele de 
1.000 mp sau 500 

mp, teren intravilan 
în com. Albota, la 

preþ de 6 euro/ mp, 
terenul este aproape 
de centrul comunei ºi 
are utilitãþi în apropi-
ere. Tel. 0720416009. 

(C.010720210002) 

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

VÂND teren intravi-
lan cu livada 14.850 
mp, Vedea, utilitãþi, 
stradal, deschidere 

31 m la DN 67B, ideal 
afacere/ reºedinþã. 
Tel. 0720200356.   

(C.f. 5117) 

VÂND teren 4.000 mp, 
la 4 km de Carrefour, sat 
Catanele- Argeº, preþ 10 
euro/ mp. Tel. 0747225062.  
(C.020720210003)

VÂND 2.390 mp teren, toa-
te utilitãþile, Pãduroiu- Deal, 
Argeº. Tel. 0722717907. 
(C.060720210010)

VÂND teren la munte, 
pretabil cabanã, 

500 mp, Poieniþele 
Vâlsanului, lângã 
Brãdet, în apropi-
erea pârtiei de ski 

Moliviº. 0744313866. 
(C.130720210015)

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

VÂND 1 ha teren 
arabil, extravilan, 

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

0725511165.  

VÂND teren intravi-
lan 760 mp, Albota,  
utilitãþile la poartã. 
Tel. 0740487912. 
(C.140720210002) 

VÂND teren 320 mp, Pi-
teºti- Nord, stradal, toate 
utilitãþile. Tel. 0740968881. 
(C.080720210007)

SPAŢII
DE VÂNZARE! Spaþiu co-
mercial 136/ 77 mp, cart. 
Trivale( cap linie auto-
buz 8). Tel. 0722240451.  
(C.120720210009)

ÎNCHIRIERI
OFER spre închirie-
re garsonierã, Gãva-
na. Tel. 0722766434.  
(C.060720210001)

PRIMESC în gazdã doamnã 
serioasã, salariatã. Platã de-

cât utilitãþile. 0753427282. 
(C.170620210007)

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

PRIMESC în gazdã  fatã, 
pentru împãrþirea cheltuie-
lilor apartament 3 camere, 
Craiovei. Tel.  0721278254. 
(C.110220210006)

OFER închiriere aparta-
ment 3 camere, Exerciþiu, 
mobilat. Tel. 0747142114. 
(C.020720210005)

PRIMESC în gazdã o fatã( 
elevã/ salariatã), zona 
Gãvana. 0733075100.  
(C.020720210006)

PRIMESC în gazdã la casã 
bãieþi/ familie, Prundu- Cra-
iovei. Tel. 0722786405.  
(C.020720210007)

OFER închiriere garsonierã, 
Gãvana. Tel. 0731897418. 
(C.130720210001)

OFER închiriere apartament 
2 camere, mobilat, Gãva-
na III. Tel. 0735012166. 
(C.050720210006)

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

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

OFER închiriere garsonierã, 
Bucureºti- Drumul Tabe-
rei, cf. 1. Tel. 0773840069.  
(C.050720210004)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, et. 3, 
confort 1, cartier Trivale( 
zona Complex 1). Prefer o 
familie tânãrã. Fãrã inter-
mediari. Tel. 0723366047. 
(C.070720210011)

OFER închiriere gar-
sonierã, zona Dede-
man. Tel. 0732438851.  
(C.070720210004)

OFER închiriere garsonierã 
Popa ªapcã, complet utilatã, 
mobilatã. Tel. 0731366106.  
(C.120720210022)

OFER închiriere garsonierã 
Exerciþiu, complet utilatã, 

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.

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

BRUNETÃ, 25 ani, drãguþã ºi curatã, am 
locaþie. 0724648518. (C.050720210005)

MASAJ de relaxare numai pentru persoa-
ne serioase. 0751329835.  (C.2678)

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. 
(C.120720210029)

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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mobilatã. Tel. 0731366106.  
(C.120720210023)

OFER închiriere camerã 
la casã Gãvana, con-
venabil. 0742864865 
(C.120720210018)

OFER închiriere gar-
sonierã complet mobi-
latã, utilatã, zona De-
deman, unei fete sau 
familie. Tel. 0745528521. 
(C.201120200003)

OFER spre închiriere garso-
nierã, Gãvana 2, mobilatã, 
utilatã. Tel. 0761636467.  
(C.120720210027)

OFER închiriere garso-
nierã,  mobilatã, utilatã,  
nefumãtori, Prundu- De-
pou. Tel. 0751703623. 
(C.130720210010)

PRIMESC în gazdã la 
casã -curte, zona Poliþie- 
Rãzboieni. 0773331186.  
(C.130720210004)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, Exer-
ciþiu, cf. 1, mobilat, uti-
lat. Tel. 0723649489.  
(C.130720210005)

PRIMESC elevi în 
gazdã, Exerciþiu. Tel. 
0754604464; 0765262729. 
(C.130720210008)

OFER închiriere garso-
nierã Exerciþiu, mobilatã, 
centralã. Tel. 0740968881. 
(C.140720210002)

OFER spre închiriere gar-
sonierã Gãvana III, preþ 
750 lei. Tel. 0744499218.  
(C.140720210005)

OFER închiriere garsoni-
erã, mobilatã, et. 6, Cra-
iovei. Tel. 0723163631.  
(C.140720210008)

OFER închiriere garsoni-
erã, zona Facultatea Brân-
coveanu. 0722448144. 
(C.060720210013)

LOCURI DE VECI
VÂND cavou 10 locuri, 
Cimitirul Sf. Gheorghe, 
zona 1. Tel. 0744693641. 
(C.070720210007)

VÂND cavou 4 locuri, 
în Cimitirul Sf. Gheor-
ghe, zona 1+ niºã se-
parat. Tel. 0744693641. 
(C.070720210008)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

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 bonã cu experienþã 
pentru copil de 1 an ºi 5 
luni. Locaþia este în Pites-
ti - Trivale(Tancodrom). 
Program full time 8 -9 h/ 
zi. Salariul va fi negociat în 
funcþie de experienþã. Mai 
multe detalii în privat la nu-
mãrul - 0735079671( Alina).  
(C.f. 5126)

CÃUTÃM doamnã 
pentru îngrijire bunicã 

imobilizatã la pat, 
(24 ore/ 24),în Mâr-
ghia, com. Lunca 

Corbului, jud. Argeº. 
Oferim condiþii( baie, 
bucãtãrie în casã). 
Tel. 0749246095.  

(C.o.p. ) 

CAUTÃM femeie serioasã( 
de preferat fãrã obligaþii) 
pentru îngrijirea permanen-
tã a unei doamne de 80 
ani. Persoana are practic 
nevoie de companie, în-
tr-un apartament central 
în Piteºti. Oferim sala-
riu motivant ºi toate con-
diþiile. Tel. 0770468694.  
(C.120720210008)

Angajez
 BONĂ 
full-time. 

Mai multe detalii la 
tel. 0770315831.

CAUT doamnã pentru 
îngrijire bãtrânã imobi-
lizatã, program perma-
nent. Tel. 0743382708.  
(C.080720210013)

PRESTĂRI
SERVICII

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

ZUGRAV. 0721758547. 
(C.170620210001)

ªCOALÃ ºoferi, plata rate, 
1.100 lei. 0721278254. 
(C.050720210001)

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

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.120720210002)

TENCUIELI, finisaje, gre-

sie, faianþã -dupã cata-
log. Apartamente ºi case. 
Avantajos. 0756359303. 
(C.070720210012)

MEDITAŢII
MATEMATICÃ orice nivel. 
Prima ºedinþã gratis. Posibil 
acasã la elev. 0726348243. 
(C.120720210015)

PIERDERI
PIERDUT autorzaþie nr. 
415/ 2018, emisã de 
Primãria Piteºti în vederea 
desfãºurãrii activitãþilor în-
scrise în clasa CAEN 5610, 
în Piteºti, b-dul. Republicii, 
nr. 148, camera 1, aparþi-
nând societãþii Bolero Pub 
Electric SRL. Se declarã 
nulã.  (C.140720210009)

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

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

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

DOMN, vãduv, 51 ani do-
resc cunoºtinþã doam-
nã, 50- 57 ani, pentru 
cãsãtorie. 0728848252.  
(C.070720210002)

CAUT doamnã pentru 
cãsãtorie, posesoare per-
mis. Tel. 0770889072. 
(C.080720210005)

TÂNÃR, înalt, cu serviciu, 
fãrã obligaþii, situaþie bunã 
caut/ domniºoarã/ doam-
nã pentru prietenie/ cãsã-
torie. Tel. 0720255013 
(C.120720210017)

DOMN, 64 ani doresc 
doamnã pentru o re-
laþie. Tel. 0742951717. 
(C.090720210010)

DOMN, cu obligaþii do-
resc cunoºtinþã cu doam-
nã pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0736972580.  
(C.140620210017)

PENSIONAR caut doamnã 
pentru convieþuire/ cãsã-
torie. Tel. 0774902741.  
(C.140720210003)

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

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

ANGAJEZ doamnã pentru 
preparat salate cu ºi fãrã ex-
perienþã. Tel. 0722390309. 
(C.120720210001)

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)

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

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

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

(C.250620210006)

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)

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

CÃMIN bãtrâni Pi-
teºti angajeazã infirmi-
ere îngrijire vârstnici 
cu ºi fãrã experienþã. 
0737045042; 0773372086. 
(C.010720210013)

ANGAJEZ muncitori pen-
tru amenajãri interioa-
re. Salariu 4.500 lei( în 
mânã).  Tel. 0762277072. 
(C.010720210005)

FIRMÃ angajeazã meseriaºi 
în construcþii. 0741931413. 
(C.010720210018)

ANGAJEZ fete pentru grãtar 
ºi ajutor bucãtar. Condiþii 
bune de lucru, program 
flexibil. Tel. 0744356419. 
(C.020720210008)

ANGAJEZ ºoferi cat. B, cu 
experrienþã transport intern. 
Salariu 2.500 lei+ bonusuri. 
0746305365; 0729646409. 
(C.050720210002)

ASOCIAÞIA de Propri-
etari Ana- Maria Trivale 
angajeazã femeie de ser-
viciu. Tel. 0757094073.  
(C.050720210003)

ANGAJEZ ºofer TIR, Tur-
cia, 500 euro/ cursã+ sa-
lariu. Tel. 0729646409; 
0746305365 sau whatsapp. 
(C.250620210001)

ANGAJÃM ºofer cat. 
C, cu experienþã trans-
port intern. Salariu 
3.000 lei. Weekend-urile 
acasã. Tel. 0746305365.  
(C.060720210002)

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

RESTAURANT- Fast-fo-
od angajeazã bucãtar, 
ajutor bucãtar, lucrãtor 
comercial, ºofer, per-
sonal fast- food. Tel. 
0742154484; 0746250664. 
(C.050720210005)

CÃMIN de bãtrâni Trivale 
angajeazã infirmiere ºi în-
grijitoare. Tel. 0764616064.  
(C.060720210001)

ANGAJEZ animator pe-
treceri copii. Salariu atrac-
tiv. Tel. 0751172718. 
(C.070720210010)

S.C. angajeazã femei pentru 
curãþenie. Tel. 0757023974. 
(C.070720210004)

S.C. Angajeazã ºofe-
ri TIR( auto 40 t), ruta 
România- Turcia. Tel. 
0799700007; 0731900000. 
(C.070720210005)

ANGAJEZ vânzã-
tor magazin brico-
laj. Tel. 0751172725.  
(C.070720210009)

ANGAJÃM ÎNGRIJITOARE 
COPII GRÃDINIÞÃ PRI-
VATÃ. Tel. 0740248493. 
(C.080720210010)

CÃMIN de bãtrâni angajea-
zã bucãtãreasã  ºi infirmierã. 
0747136475; 0749010303. 
(C.080720210011)

ANGAJÃM zugravi, zi-
dari . Tel. 0720538595. 
(C.080720210002)

CÃMIN de bãtrâni ªtefã-
neºti angajeazã bucãtar, 
îngrijitori bãtrâni , asistent 
medical ºi bonã pentru co-
pil 2 ani. Tel. 0752011121. 
(C.OP)

S.C. ANDREAS SRL cu 
sediul în ªtefãneºti- Ar-
geº angajeazã muncitori 
calificaþi/ necalificaþi în do-
meniul marmurei. Salariu 
motivant. Tel. 0747195857. 
(C.120720210010)

ANGAJÃM sortatori fo-
lie. Tel. 0720037379.  
(C.120720210011)

SOCIETATE Comerci-
alã angajeazã muncitori/ 
muncitoare, necalificaþi, ca 
operatori pe linie automatã 
de producþie. Program 
lucru flexibil, salariu mo-
tivant. Tel. 0723657788.  
(C.120720210021)

ANGAJEZ barman- ospãtar 
cu experienþã ºi ajutor os-
pãtar. Tel. 0744356419. 
(C.120720210024)

ANGAJEZ zidari, dulgheri, 
fierari. Program lucru 07.30- 
17.00. Tel. 0726998746.  
(C.120720210016)

RESTAURANT anga-
jeazã ospãtar cu experi-
enþã. Tel. 0748239117.  
(C.130720210010)

ROMCOLET angajea-
zã ºofer distribuþie pro-
duse patiserie. Tel. 
0720063266; 0720063265. 
(C.130720210012)

ANGAJÃM part -time  aju-
tori  bucãtari, pizzeri, aju-
tori pizzeri, cu ºi fãrã ex-
perienþã, fãrã limitã de 
vârstã.  Tel. 0722390309. 
(C.090720210001)

ANGAJÃM part - full 
time bucãtari cu experi-
enþã.  Tel. 0722390309. 
(C.090720210003)

ANGAJÃM femeie 
de serviciu în restau-
rant. Tel. 0728119444.  
(C.090720210004)

ANGAJÃM urgent agenþi 
securitate pentru Bucu-
reºti- Ilfov, salariu net 1800 
lei. Transport asigurat. Tel. 
0731630914; 0731630929.  
(C.f. 5125)

S.C Angajeazã ºofer li-
vrator categoria B, dubã 
pentru distribuþie. Tel. 
0740487411. (C.o.p.)

ANGAJÃM lucrãtori 
bucãtãrie cu sau fãrã ex-
perienþã, salarizare deose-
bitã + bonusuri, program 
flexibil. Tel. 0728119444. 
(C.130720210011)

S.C. Angel Sky Turism 
angajeazã ºoferi pentru 
comunitate( 3.5 t). Tel. 
0742941753; 0743084096. 
(C.130720210002)

ANGAJÃM urgent  bucãtar, 
ajutor bucãtar, ajutor piz-
zer. Salariu 3.000- 4.000 
lei. Tel. 0728119444. 
(C.130720210012)

FIRMÃ de construcþii an-
gajeazã dulgheri, tencuitori 
placare polistilen, fierari, 
finisori. Tel. 0757738683. 
(C.130720210003)

ANGAJÃM doamnã 
spãlat vase- restau-
rant. Tel. 0728119444. 
(C.130720210013)

ANGAJÃM barmani cu ºi 
fãrã experienþã. Program 
flexibil. Tel. 0728119444. 
(C.130720210014)

ANGAJEZ tâmplar- ta-
piþer ºi croitoreasã. Tel. 
0720426093; 0743356969. 
(C.130720210006)

ANGAJEZ ospãtar ºi o fa-
milie pentru întreþinere pen-
siune 5 margarete în com. 
Nucºoara, Jud.Arges. Se 
asigurã cazare ºi salariu. 
0730711519.   (C.opl)

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!

COMEMORĂRI

DECESE
Cu mare regret, 

anunþãm trecerea în nefi-
inþã a unui om minunat, 

Dr. NETY ALDEA. 
Cei care au cunoscut-o, 

pot sã pãstreze un moment de recu-
legere sâmbãtã, 17 iulie, ora 15.00, 
când NETY va fi înmormântatã în Spa-

nia, acolo unde a plecat spre universul 
sufletelor luminate! Dumnezeu sã o 

ierte ºi sã o odihneascã în pace!

Pe 17 iulie 2021 se împlinesc 40 de zile 
de când cea mai dragã fiinþã, VERO-
NICA PREDESCU ne-a pãrãsit pentru 
a se odihni în braþele lui Dumnezeu. 
Cu toate acestea, ea este vie în inimi-
le noastre, singurul loc de unde nu va 
pleca niciodatã. Te vom iubi mult Bubu-
ruzã ºi nu te vom uita niciodatã! Al tãu 
soþ Meri ºi a ta fiicã Adi. Comemorarea 
va avea loc la Biserica Mavrodolu, ora 
08.00.  (C.120720210014) 

S.C. Angajează 
ŞOFERI 

categoria B, curse 
tur- retur. Salariu fix + 
bonificaţie la 1.000 de 
km. Tel. 0722444429.

SC SELCA SA,
cu sediul în str. 

Depozitelor  nr 12, 
angajează 

ASFALTATORI şi 
MECANICI UTI-
LAJ ASFALTARE.
Relaţii, la nr. de telefon: 

0724447691.

S.C. HIDRO GAZ PIPE 
angajează ŞOFERI 

PROFESIONIŞTI. 
Relaţii la tel. 

0348/ 420430; e- mail: 
office@hidrogaz.ro

SC LIDYA WALNUTS SA 
angajează 
FEMEIE 

DE SERVICIU
Relaţii suplimentare la tel.: 

0348.457.684 , 0784.285.530 
sau la sediul, com. 

Mărăcineni, sat Argeşelu 
nr. 579A, ARGEŞ.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
DAN CONSTANTIN-DANIEL I.I., titular al proiectului: ,,Con-
struire anexă gospodărească parter, grajd partern rampă gunoi 
de grajd cu bazin beton vidanjabil”, anunţă publicul interesat 
asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Argeş - nu se supune evaluării impactului 
asupra rnediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impact-
ului asupra mediului şi evaluare adecvată pentru proiectul: 
“Construire anexă gospodărească parter, grajd, parter, rampă 
gunoi de grajd cu bazin betonat vidanjabil”, propus a fi ampla-
sat în com. Poiana Lacului, sat Gălaţeanu, nr. 44, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, 
nr. 50, judeţul Argeş, în zilele de luni- vineri între orele 10-13, 
precum şi Ia următoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii Ia proiect-
ul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării 
anunţului pe pagina de internet a APM Argeş.
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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.

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.

ANGAJĂM ŞOFER 
pentru livrare pro-
duse de panificaţie. 
Tel. 0756049965.

SC MASTER SERVICE SOLUTION SRL,
Pitesti, Aleea Negoiu nr. 2, ANGAJEAZA 

UCENIC MECANIC/
ELECTRICIAN AUTO GPL.  

Tel. 0727703330.

FABRICĂ 
DE CONFECŢII 

TEXTILE 
angajează 

CONFECŢIONERI 
cu experienţă pre-
cum şi tineri ab-

solvenţi de licee, în 
vederea calificării la 

locul de muncă.
 Detalii, la telefon 

0730030057.

SC  CONSTRUCTII, 
ANGAJEAZA URGENT 

MUNCITORI 
AMENAJARI 

INTERIOARE.
Relatii la tel.0729101887.

Grupul de firme TIB 
recrutează 

ECONOMIST 
/ EXPERT 

CONTABIL
Aşteptăm CV-urile la 

adresa de e-mail: 
cristina.petre@
grouptib.com

   Informatii  la telefon   
+40 747.198.714/ 
+40 754.074.888.

   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.

SC angajează: 
 CONFECŢIONERI/

SURFILATORI 
cu expereinţă. 

Tel. 0720.638.047.

HOTEL VICTORIA angajează: 
n RECEPŢIONERĂ 

n BUCĂTAR 
n AJUTOR BUCĂTAR 

n OSPĂTAR n LĂCĂTUŞ 
MECANIC întreţinere  

n  ELECTRICIAN întreţi-
nere n  CAMERISTĂ. 
Tel. 0722.320.047, 
între orele 8.00 - 16.00.

ANUNŢ
SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN S.A. ORGANIZEAZĂ LICITAȚII PUBLICE ȘI NEGO-
CIERI PENTRU SPAŢIILE COMERCIALE ŞI TERENURILE EXISTENTE ÎN PIEŢELE ŞI TÂR-
GUL SĂPTĂMÂNAL AL MUNICIPIULUI PITEȘTI, ÎN DATA DE 27.07.2021.
TERMENUL  LIMITĂ  DE  DEPUNERE  A  DOSARELOR ESTE DATA DE 21.07.2021, ORA 15.00.
LICITAŢIILE SE VOR ŢINE LA SEDIUL NOSTRU DIN STRADA LOTRULUI NR. 1, ETAJUL 
II, CAM.1, MARȚI, ÎNCEPÂND CU ORA 900, CONFORM GRAFICULUI ȘI LA ORA STABIL-
ITĂ LA DEPUNEREA DOSARELOR.

ANUNŢ DE MEDIU
S.C. TMM DEŞEURI RECICLABILE S.R.L., cu sediul în 
Comuna Bradu, sat Bradu, strada Drum 23, judeţul Argeş, 
prin cererea depusa Ia A.P.M. Argeş a solicitat autorizatie de 
mediu pentru desfăşurarea activitatilor de:
- Colectare deşeuri nepericuloase - cod CAEN 3811
- Recuperarea materialelor reciclabile sortate - cod CAEN 
3832
- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor - CAEN 4677
- Transport rutier de mărfuri (deşeuri nepericuloase) - cod 
CAEN 4941 în comuna Bradu, sat Bradu, strada Drum 23, 
judeţul Argeş.
Informaţii referitoare la prezenta activitate, precum şi even-
tualele sugestii şi contestaţii se pot obţine, respectiv depune, 
în scris, sub semnătură şi cu date de identificare la sediul 
APM Arges, str. Egalităţii nr. 50 A, tel. 0248-213099, în ter-
men de 15 zile lucrătoare de Ia afişarea anunţului.

Anunţ public privind depunerea solicitării de 
emitere a acordului de mediu

S.C. PRIMSAL GRUP S.R.L. prin Militaru Gheorghe, 
cu sediul în municipiul Piteşti, strada Depozitelor nr. 55 B, 
judeţul Arges, anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiect-
ul: “Construire hală producţie şi depozitare. Organizare 
de santier” propus a se implementa în municipiul Piteşti, 
strada Depozitelor, nr. 63, judeţul Argeş.
lnformaţiile privind proiectul propus /memoriul de 
prezentare pot fi consultate la sediul APM Argeş, muni-
cipiul Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş în zilele 
de luni - vineri, între orele 8-13.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediu! APM 
Argeş, municipiul Piteşti, str. Egalitătii nr. 50 A, jud. 
Argeş.

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

SC  REZIDENTIAL SUD INVEST SRL,  cu sediul in 
oras Mioveni, sat. Racovita, str. Aleea Poienii nr. 48, ju-
detul Arges, anunta publicul interesat  asupra  depune-
rii  solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul “Construire imobil locuinte colective cu 
functiuni complementare” propus a se realiza in oras 
mioveni, B-dul. Dacia nr. 30, judetul Arges.
Informtiile privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Arges, str. Egalitati, nr. 50 A, jud. Arges in 
zilele de luni pana joi, intre orele 9-13.
Observatiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura 
si cu date de identificare la sediul APM Arges, str. Egali-
tatii nr. 50 A, jud. Arges.

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ:

n OPERATOR MAŞINI 
COMANDĂ NUMERICĂ 

n INGINER PROIECTANT
n FREZOR 

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

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

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

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

din Mioveni, C1-C10 Clucereasa.

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.

ANUNŢ public privind depunerea solicitării de 
emitere a acordului de mediu.

S.C ROMBEL CON AGREGATE SRL anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul: ,,Scoatere definitivă 
din fondul forestier naţional cu compensare echiva-
lentă ca suprafaţă şi bonitate a unei suprafeţe de 
99900 mp- u.a.77B%, C%, D%, 78A%, B%, C%, U.P.I 
Văleni, judeţul Argeş, în vederea realizării obiectivu-
lui ,, Exploatarea resurselor de nisip şi pietriş din pe-
rimetrul Sălătrucu, judeţul Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate 
la sediul APM Argeş, municipiul Piteşti, str. Egalităţii, 
nr.50 A, jud. Argeş în zilele de luni- vineri, orele 8-13.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Argeş, municipiul Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. 
Argeş.

ANUNŢ public privind dezbaterea publică
S.C. LIXLAND S.R.L., cu sediul în municipiul Piteşti, 
str. Prundu Mic, Clădirea Administrativă 1, nr. 30, ju-
deţul Argeş, anunţă publicul interesat asupra organizării 
electronice a şedinţei de dezbatere publică a Bilanţului de 
Mediu întocmit pentru desfăşurarea activităţii: ,, Oper-
aţiuni de mecanică generală( debitare materiale met-
alice)- cod CAEN 2562,, Fabricarea de construcţii met-
alice şi părţi componente ale structurilor metalice- cod 
CAEN 2511;,,Repararea maşinilor- cod CAEN 3312; 
Tratarea şi acoperirea metalelor (sablare)- cod CAEN 
2561; Recuperarea materialelor reciclabile sortate- cod 
CAEN -3832, desfăşurate în Piteşti, str. Prundu Mic, nr. 
30, jud. Argeş.
Documentaţia depusă de către titularul de activitate în 
vederea revizuirii autorizaţiei de mediu emisă pentru 
activităţile sus menţionate, poate fi consultată la sediul 
A.P.M Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Ar-
geş în zilele de luni- joi între orele 8.00- 16.30, vineri între 
orele 8.00- 14.00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/
opinii/observaţii privind documentele menţionate la se-
diul A.P.M. Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. 
Argeş, până la data de 12/08/2021. 
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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

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze 

- MUNCITORI necalifi-
cati (SĂPĂTORI). 

Tel. 0722301315.

SC angajează: 
-BULDO-

EXCAVATORIST 
- LĂCĂTUŞ MECANIC 

- SUDOR 
- DULGHER.

Tel. 0730.088.703.

Angajez 
PERSONAL 

VÂNZARE LINIE 
AUTOSERVIRE SI 

AJUTOR DE 
SBUCATAR. 

Tel. 0741 761 423, 
0740 563 166.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

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.

ADLER PELZER AUTOMOTIVE ROMANIA SRL
cu sediul în Com. Oarja, Km.102, Jud. Argeș, angajează:

n LĂCĂTUȘ MECANIC - minim 5 ani experiență;
n ELECTRICIAN AUTOMATIST - minim 5 ani ex-
periență;
Căutăm persoane organizate, cu simț de răspundere și disponi-
bile să lucreze în 3 schimburi
Oferim: *    Contract pe durată nedeterminată *    Salariu atrac-
tiv *    Spor de noapte 25% *    Bonus pentru prezență *    Posibil-
itate de ore suplimentare *    Transport gratuit *    Tichete de 
masa 20 Ron/zi *    Bonusuri pentru Paște și Crăciun
CV-urile se pot trimite prin la adresa: apuiu@pelzerpimsa.ro, 
pe fax la 0348. 410. 900, sau se pot depune la sediul firmei. In-
formații suplimentare se pot obține la tel. 0729. 106. 212.
Prin aplicarea pentru acest post, vă exprimați acordul ca datele 
dumneavoastră cu caracter personal să fie gestionate de către 
ADLER PELZER AUTOMOTIVE ROMANIA SRL.

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.    

 angajează 
pentru Piteşti 

(nedeterminat):

  DULGHERI 
  SUDORI

  MUNCITORI 
necalificaţi.

Tel. 0722.230.929.

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

ZARIS AUTOCOM 
angajează N PATISERI 

N MUNCITORI 
NECALIFICAŢI 

N ŞOFERI/
DISTRIBUITORI 

PÂINE 
N GESTIONAR. 

Salarii atractive. 
Tel. 0729.218.498, 

0724079452.

SC angajează 
AMBALATORI - 

BĂIEȚI.
Tel.  0740045872 

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

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.

S.C. RED PROIECT 
CONCEPT SRL 
ANGAJEAZĂ 
JURIST

TEL. 0759018184 EMAIL: 
RAMONA.DRA-

GUSIN@YAHOO.COM;

PGC GALVAN PRODMET angajează 
PERSONAL CALIFICAT ŞI NECALIFICAT, 
în condiţii avantajoase. Relaţii la sediul din

Argeşelu, nr. 537 bis (platforma Overland) sau 
tel. 0742073764.

BRISETTO angajează: 
BARMANI, OSPĂTARI 

ŞI 
AJUTOR BUCĂTAR, 

cu experienţă. 
Tel. 0733888988.

ANGAJEZ 
VÂNZĂTOARE 

magazin alimentar, 
Trivale- Compex 1. 

Tel. 0745572222.

CATYON TECH 
PRODUCT angajează 
CONFECŢIONER şi 

MONTATOR 
tâmplărie PVC. 

Tel. 0722.434.694.

ANGAJĂM 
ŞOFERI 

cu experiesnţă pentru 
dubă(frigo) 3.5 t, pe 

Comunitate. 
Tel. 07267777000.

S.C. LIXLAND SRL ANGAJEAZĂ 
PERSOANĂ cu experienţă, care 

cunoaşte bine procesul de prelucrare 
metale pe CNC-uri, în vederea 

ocupării unui post de maistru care 
să coordoneze activitatea în atelierul 

de prelucrare. Tel. 0248/615510; 
e-mail: office@lixland.ro

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII 
angajează:

n INGINER construcţii 
n MUNCITORI 

calificaţi în construcţii   
n  TRACTORIST. 

Relaţii, la tel. 0724.635.724.

S.C. Apă Canal 2000 S.A. Piteşti, cu sediul în municipiul Piteşti, 
bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, organizează con-
curs pentru ocuparea unui post de INSTALATOR pe perio-
adă determinată de şase luni la Serviciul Dispecerat. 
Sarcinile de bază ale postului de instalator constau în execuţia lu-
crărilor de montaj/ întreţinere a instalaţiilor sanitare, alimentare cu 
apă, reţele exterioare de apă. 
Condițiile de participare la concurs sunt: calificare de instalator 
apă-canal/instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze; disponibil-
itate de a participa prompt la intervenții în caz de avarii; constituie 
avantaj deţinerea permisului de conducere categoria B, valabil.
Concursul constă într-un interviu ce include și aspecte practice.
Bibliografia pentru concurs: noţiuni despre întreţinere şi reparaţii in-
stalaţii apă şi canalizare, reguli de securitate şi sănătate în muncă şi 
situaţii de urgenţă (INSTALATOR APᾸ-CANAL Manual de calificare/
recalificare).
Documente necesare pentru înscrierea la concurs: cerere generală, 
Consimţământ şi Informaţii la colectarea datelor cu caracter personal 
direct de la persoana vizată (se descarcă de pe site-ul societăţii secţi-
unea ’’Clienţi - Formulare’’), curriculum vitae (CV) şi copii ale actului 
de identitate şi ale actelor de studii.
Acestea se pot transmite la adresa de email contact@apa-canal2000.
ro sau se pot depune  la ghişeul unic situat în municipiul Piteşti, bule-
vardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 28.07.2021, 
inclusiv, orele 16.00.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefon 
0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00.

Administraţia Domeniului Public Piteşti, cu sediul în strada 
Obor nr.3, ORGANIZEAZĂ CONCURS în data  de 03 august 2021,  
orele 10.00,  la sediul Secţiei Reparaţii Străzi, localitatea Ştefăneşti, sat 
Valea Mare, strada Cavalerului f.n., în conformitate cu art. 7 alin. 4 din 
H.G.nr.286/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
ocuparea unui post contractual temporar vacant de MUNCITOR CAL-
IFICAT cu atribuţii de laborant  în cadrul Atelierului Preparat Mixturi 
Asfaltice şi Reparaţii Străzi, pe perioadă determinată de 12 luni.         
Condiţii participare:
- cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
- să cunoască limba română scris şi vorbit;
- vechime minimă 5 ani;
- studii medii;
- vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care can-
didează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de 
familie;
- să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar, conform Cod-
ului Muncii;
- să nu fi fost condamnat definitiv conf.art.3, lit.g din Regulamentul 
Cadru aprobat prin HG286/23.03.2011.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului de muncitor calificat cu 
atributii de laborant:
- să aibă studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat – de preferat 
absolvent  profil chimie;
- calificare si experienţa în profilul chimie industrială;
Dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P. Piteşti până la 
data de 23.07.2021, ora 15.30
În data de 26.07.2021 ora 12.00, se afişează  procesul verbal privind 
selecţia dosarelor de concurs cu menţiunea admis sau respins.
Concursul, pentru ocuparea postului de muncitor calificat cu atributii 
de laborant, constă în  următoarele probe:
proba scrisă va avea loc în data de 03.08.2021 începând cu ora 10.00;
interviul va avea loc în data de  05.08.2021 începând cu ora 10.00;
Relaţii suplimentare se obțin de la sediul A.D.P. Piteşti, serviciul 
Resurse Umane, telefon 0248 223526, interior 113.

Angajez 
STIVUITORIST 

cu atestat si 
SOFER 

PROFESIONIST. 
Tel. 0723276932. 
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