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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND pianinã cu corzi, 
perfectã stare, acor-

datã. Tel. 0744313866. 
(C.130720210013) 

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

VÂND Logan Kissfm La-
ureat, 1,6, MPI, gri meta-
lizat, fabricaþie 2008, sta-
re excepþionalã. Meritã 
vãzut. Tel. 0724578275. 
(C.210720210001)

STRĂINE
VÂND Mercedes C 

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

Tel. 0744313866. 
(C.130720210006) 

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
GARSONIERÃ Rãzbo-
ieni- piaþã, 19.000 
euro. 0756417360.  
(C.260720210008)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 2 ca-
mere, Craiovei, cf. 1. Tel. 
0741785027; 0722528297. 
(C.120720210004)

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)

PROPRIETAR, vând 
apartament 2 camere, 
Gãvana 2, et. 3/ 4, se-
midecomandat, 41.000 
euro.  Tel. 0729838199. 
(C.190720210007)

VÂND apartament 2 ca-
mere,baie, bucãtãrie, Cos-
teºti, zona stadion, preþ 
24.000 euro. 0747433953. 
(C.210720210013)

VÂND apartament 2 
camere, Calea Craio-
vei. Tel. 0743554219.  
(C.220720210001)

2 CAMERE Mãrãºeºti, et. 2, 
46.000 euro. 0756417360.  
(C.260720210009)

VÂND apartament 2 ca-
mere, Topoloveni, et. 2/ 
4, 53 mp utili. Meritã vã-
zut! Tel. 0753892468.  
(C.260720210016)

VÂND apartament 2 ca-
mere, Gãvana 2- A.36, 55 
mp, et. 4/ 4, izolat interior/ 
exterior. Tel. 0733922339.  
(C.280720210009)

APARTAMENTE
3 camere

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

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 apartament 3 
camere semideco-
mandat, 60 mp, 2/4, 

str. Constantin Moisil, 
Rãzboieni, 60.000 
euro. 0723617738. 
(C.200720210004) 

VÂND apartament 3 came-
re, semidecomandat cartier 
Craiovei, preþ negociabil. Tel. 
0751492084; 0348/415440. 
(C.200720210007)

3 CAMERE, Trivale( 

ºcoala 13), et. 1, 62.000 
euro. 0756417360.  
(C.260720210006)

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, 
cf 1, Gãvana 3,  sau schimb 
cu apartament 2 camere, 
cf 1, Craiovei/ Banat, + di-
ferenþã. Tel. 0747875362.  
(C.190720210008)

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

grãdinã. 0740135566.  
(C.130720210005) 

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

CADASTRU
CERTIFICAT ENERGETIC 

Tel. 0248 610 093, 
0744 815 510

www.cadastru-arges.ro
www.certificatenergetic-arges.ro

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

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

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. Pri-
boieni, jud. Argeº. Tel. 
0724271677; 0723272248. 
(C.270720210012) 

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 vilã de roºu, 
com. Suseni, jud. Ar-

geº. Tel. 0730298298. 
(C.f. 5134) 

VÂND la preþ de 
apartament, vilã la 3 
km de Piteºti, Valea 

Ursului, teren utilitãþi. 
Tel. 0348/431131; 

0770356955. 
(C.200720210016) 

VILÃ Capitol, P+ 1, 
130.000 euro. 0756417360.  
(C.260720210007)

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

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

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

VÂND teren la mun-
te, pretabil cabanã, 
500 mp, Poieniþele 
Vâlsanului, lângã 
Brãdet, în apropi-
erea pârtiei de ski 

Moliviº. 0744313866. 
(C.130720210015) 

TEREN 5.000 mp, dru-
mul Scoarþei com. Bra-
du, la 8 km de Piteºti, ca-
dastru. Tel. 0758929508. 
(C.160720210023)

VÂND teren intravilan 
3.600 mp, zona ªtefã-
neºti, str. Liniºtii, 18 euro/ 
mp. Tel. 0746033018. 
(C.200720210023)

SUPER ofertã! Pachet te-
renuri, 5.000 mp pentru 
casã, intravilan cu toate 
utilitãþile la intrare ºi 5.000 
mp agricol, extravilan. Po-
sibilitate parcelare, preþ 
pachet 28.000 euro, nego-
ciabil, localitatea Cãlineºti- 
Argeº. Tel. 0724605599. 
(C.260720210001)

VÂND TEREN 
50.000 mp, situat vizavi de 

reprezentanţa FORD, lângă
Jupiter City - Carrefour, 

deschidere 250 m.
Tel. 0799 00 88 22.

VÂND teren str. Primãverii, 
Zãvoi- Valea Mare( ªtefã-
neºti). Tel. 0747672780.  
(C.260720210004)

VÂND teren Vidraru, 

aprox. 200 m lac, 3.201 
mp, stadal, utilitãþi: apã, 
curent. Tel. 0723674899. 
(C.260720210020)

VÂND teren Bas-
cov, sat Mica, 700 
mp. Tel. 0720037379.  
(C.260720210021)

SPAŢII
VÂND spaþiu, parter vilã 
nouã, Banatului, trifazic. Tel. 
0744896025; 0721918129.  
(C.010720210007)

ÎNCHIRIEZ
HALĂ SERVICE, STRADAL, 

DEPOZITELOR, 
200 - 436 MP. 

TEL. 0799 00 88 33. 

ÎNCHIRIERI
OFER închiriere apar-
tament, zona Craio-
vei . Tel. 0744533118. 
(C.160720210006)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, semi-
decomandat, zona Banat, 
centralã proprie, mobilat 
utilat. Tel. 0773337920. 
(C.190720210015)

OFER închiriere aparta-
ment 3 camere, Exerciþiu, 
mobilat. Tel. 0747142114. 
(C.200720210024)

OFER spre închiriere gar-
sonierã bloc nou, mobilatã, 
utilatã, zonã Nord, 250 
euro. Tel. 0772211976. 
(C.200720210015)

OFER închiriere apar-
tament Prundu nemo-

bilat, centralã, balcon , 
850 lei. Tel. 0734810336. 
(C.210720210002)

ÎNCHIRIEZ garsonierã 
Nord, îmbunãtãþitã, con-
venabil. Tel. 0758625780. 
(C.230720210007)

OFER spre închiriere 
apartament 2 camere, 
zona Nord, apã individu-
alã, centralã, mobilat ºi 
utilat. Tel. 0737293714. 
(C.160720210003)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, lân-
gã liceul Odobescu, 210 
euro. Tel. 0746040963. 
(C.260720210002)

OFER închiriere apartament 
3 camere, Zona Nicolae 
Dobrin( Stadion), mobilat, 
utilat. Tel. 0721226470. 
(C.260720210012)

OFER închiriere garsoni-
erã, cart. Trivale- Com-
plex 1, mobilatã, centralã, 
800 lei. Tel. 0771205644. 
(C.260720210006)

OFER cazare unei fami-
lii care doreºte sã îngri-
jeascã o bãtrânã, Gãva-
na 3. Tel. 0348/407092. 
(C.210720210005)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, cf. 1, 
mobilat, utilat, cartier Ba-
nat. Tel. 0747312464.  
(C.220720210008)

PRIMESC elevi în 
gazdã, Exerciþiu. Tel. 
0754604464; 0765262729. 
(C.270720210013)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, parter, 
Gãvana 2, nemobilat, ne-
utilat. Tel. 0736364090. 

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

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

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. 
(C.210720210010)

AMALIA, ochii albaºtri, ofer cli-
pe de vis. Pupici. Tel.  0744958144.  
(C.260720210010)

BLONLDÃ, atrãgãtoare te aºtept sã 
petrcem clipe de vis. 0725372230.  
(C.260720210011)

NOU! Ionuþ, discret pentru toate fanteziile 
ºi plãcerile tale, masaj cu ulei cald. Ver-
satil. 0741403887.  (C.270720210015)

BRUNETÃ, sunã-mã ºi vin la tine! Piteºti. 
0727695729. (C.280720210015)

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 

ASOCIATIA DE TINERET SOLARIS 
Organizează: 

l cursuri de calificare - recalificare
- SUDOR
- LĂCĂTUŞ MECANIC
- SCULER MATRIŢER
- MECANIC AUTO
- OPERATOR MAŞINI COMANDĂ 
CNC
- CONFECŢIONER CABLAJE 
AUTO
- MONTATOR SUBASAMBLE
- ELECTRICIAN AUTO
- BULDOZERIST-EXCAVATORIST
- ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCŢII
-ZIDAR-PIETRAR-TENCUITOR
- DULGHER - TÂMPLAR 
- FIERAR BETONIST
- COŞAR
- INSTALATOR INSTALAŢII   
  TEHNICO-SANITARE ŞI GAZE
- ADMINISTRATOR PENSIUNE 
TURISTICĂ
- ADMINISTRATOR IMOBILE
- OPERATOR INTRODUCERE  

 PRELUCRARE ŞI VALIDARE 
DATE
- CONTABILITATE
- BUCĂTAR 
- OSPĂTAR 
- COFETAR-PATISER
- VÂNZĂTOR
- LUCRĂTOR ÎN COMERŢ
- LUCRĂTOR PRELUCRAREA 
CĂRNII
- COAFOR - FRIZER
- MANICHIURIST-PEDICHIURIST
-  APLICARE UNGHII FALSE
- MASEUR 
-REFLEXOTERAPIE
- COSMETICĂ
- ASISTENT PERSONAL AL PER-
SOANEI CU HANDICAP
- NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE 
IGIENĂ   
- INSPECTOR RESURSE UMANE
- INSPECTOR PROTECŢIA MUNCII

Deschiderea va avea loc la data de 30.07.2021

n STIVUITORIST
nMACARAGIU
nFOCHIST 
(OPERATOR CAZANE)

n MAŞINIST POD RULANT
n LIFTIER
n OPERATORI RECIPIENTE GPL
n LABORANT 

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, 0740 135 566. 

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.

Stagii de instruire în vederea obţinerii talonului pentru: 
stivuitorist, macaragiu, maşinist pod rulant, fochist, operator GPL

Cursuri avizate I.S.C.I.R.
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PROPRIETAR! Închiri-
ez garsonierã, confort 

I, Craiovei, recent 
finisatã, mobilatã, 

utilatã nou,  condiþii 
deosebite. Exclus 
animale compa-
nie. 0741015609. 
(C.270720210010) 

OFER închiriere apartament 
2 camere, de lux, ultracen-
tral, 300 euro. 0723472044. 
(C.270720210006)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, Exer-
ciþiu. Tel. 0740226873.  
(C.270720210016)

OFER închiriere garso-
nierã ultracentral, lângã 
Primãrie, confort I, preþ 
200 euro. 0723472044.  
(C.270720210007)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, central, mo-
bilat ºi utilat. 0757077870. 
(C.270720210018)

ÎNCHIRIEZ camerã ºi gar-
sonierã la vilã, Fabrica de 
Bere. Tel. 0723811919. 
(C.280720210001)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, zona 
Nord. Tel. 0746027812. 
(C.280720210004)

DEDEMAN, garsonierã 
în bloc de apartamen-
te, parter, mobilatã, uti-
latã. Tel. 0740128886.  
(C.280720210005)

OFER închiriere garso-
nierã Gãvana- Q-uri, 850 
lei+ utilitãþi. 0745056440. 
(C.280720210008)

LOCURI DE VECI
VÂND criptã în Ci-
mitirul Sf. Gheor-
ghe. Tel. 0721226470. 
(C.260720210013)

CUMPĂRĂRI
AUTO

CUMPÃR  pentru dez-
membrare autoturisme, 
autoutilitare, camioane ºi 
semiremorci, Româneºti ºi 
strãine. Asigur transport pla-
ta pe loc. Tel. 0723113772. 
(C.200720210011)

IMOBILIARE
CUMPÃR  casã locuibilã cu 
utlitãþi în apropiere de Piteºti 
( 15 km ). Tel. 0757688863. 
(C.150720210012)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

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. ) 

DOAMNÃ  serioasã caut 
sã îngrijesc persoanã în 
vârstã pentru rãmînere în 
spaþiu. Tel. 0766779366. 
(C.150720210013)

DOMN singur donez casa 
unei doamne, singurã, con-
tra îngrijire. 0737317805. 
(C.260720210007)

CAUT persoanã pentru 
menaj, cart. Trivale- Com-
plex 2. Tel. 0745315508.  
(C.270720210017)

Doamnă serioasă caut să 
îngrijesc gospodărie la ţară. 
Tel. 0755920092.

PRESTĂRI
SERVICII

S.C. EXECUTĂ: 
- LUCRĂRI de  

CONSTRUCŢII 
- AMENAJĂRI, 

- TERMOSISTEM,
- INSTALAŢII electrice/ 

termice/ sanitare.
Tel. 0731 939 021.

CADASTRU-carte funciarã! 
Terenuri-450 lei! Aparta-
mente-250 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.120720210012)

ECHIPÃ executã case la 
roºu, interioare ºi exteri-
oare. Tel. 0744786495. 
(C.200720210003)

TRANSPORT mar-
fã. 0770346626. 
(C.190720210011)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.200720210012)

INSTALAÞII electrice in-
terioare. 0725514447. 
(C.210720210012)

EXECUT gresie, fai-
anþã, plus interior/ exte-
rior. Tel. 0747503102. 
(C.260720210004)

ASOCIAÞIA de Proprie-
tari Arþarului T.4 solicitã 
oferte pentru hidroizolaþie 
terasã. Tel. 0729049439.  
(C.260720210005)

TRANSPORT marfã, 
mutãri mobilier, diver-
se. Tel. 0745015619.  
(C.270720210014)

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

DOMN, 48 ani, caut 
doamnã vârstã apro-
piatã, pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0741911441.  
(C.200720210001)

DOMN, 49 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie, cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.150720210001)

40 ANI, doresc cunoºtinþã 
doamnã plinuþã, indiferent 
de vârstã. 0760444453. 
(C.160720210005)

DOMN, 50 ani, fãrã 
obligaþii doresc cunoº-
tinþã cu doamnã, vârstã 
apropiatã. 0743356969.  
(C.190720210005)

DOMN serios din Bucu-
reºti cu domiciliu stabil în 
jud. Argeº doresc sã cu-
nosc o doamnã singurã ºi 
fãrã obligaþii, pentru me-
naj. Ofer condiþii optime. 
Doresc seriozitate. Tel. 
0248/707328 dupã ora 
18.00. (C.210720210003)

DOMN matur, dublã cetãþe-
nie, fãrã obligaþii caut parte-
nerã pentru petrecerea tim-
pului liber. Tel. 0758499557. 
(C.210720210008)

CAUT partenerã de viaþã, 
max. 40 ani pentru a trãi 
într-un mediu natural, de-
parte de aglomeraþia ur-
banã. Tel. 0740838711. 
(C.230720210001)

DOMN 75 ani, vãduv, pen-
sionar, caut domnã din 
Piteºti pentru o relaþie se-
rioasã de prietenie- soci-
alizare. Tel. 0771136365. 
(C.230720210008)

PENSIONAR, 68 ani 
caut doamnã pentru pri-
etenie. Tel. 0737351620.  
(C.260720210014)

DOMN, pensionar, doresc 
prietenie ºi menaj, eventual 
cãsãtorie. Tel. 0785621217. 
(C.260720210008)

43 ani caut doamnã pen-
tru relaþie serioasã. Tel. 
0748543978. (C.b.f. 2893)

DOMN 47 ani cu situaþie 
materialã bunã, serios, 
fãrã vicii, caut doamnã 37- 

55 ani, pentru prietenie 
cãsãtorie.Tel. 0766372534 
(C.270720210011)

BÃRBAT, 35 ani, ºaten, cu 
serviciu în construcþii, lo-
cuiesc singur la þarã. Caut 
doamnã pentru a întemeia 
o familie. Tel. 0743489595. 
(C.270720210008)

DOMN, 51 ani, vãduv do-
resc cunoºtinþã doam-
nã serioasã, vârstã 
35- 50 ani pentru cãsã-
torie. Tel. 0747056170.  
(C.280720210010)

DOMN, vãduv, 46 ani, caut 
doamnã pentru relaþie se-
rioasã. Tel. 0752549391.  
(C.280720210013)

TÂNÃR, 1.75/ 80, locu-
inþã, serviciu, auto, do-
resc cunoºtinþã doam-
nã, pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0756303583. 
(C.280720210014)

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

VÂND cãþei Carpatin, talie 
mare. Tel. 0757133419. 
(C.150720210015)

VÂND pui de pisicã per-
sanã, mascul, vârsta 2 
luni. Tel. 0766779366. 
(C.150720210008)

VÂND curcani 6/15 kg, preþ 
10 lei/ kg. Tel. 0742746558. 
(C.200720210021)

VÂND taur, negru, ciut, 
450 kg, pentru prãsi-
lã. Tel. 0738960477.  
(C.270720210005)

MAGIE
În sprijinul oamenilor 
cu probleme vine cu 
multe leacuri RODI-
CA, binecunoscutã 
de Dumnezeu prin 

puterea ei deosebitã 
ºi a harurilor sfinte. 

Rezolvã cazuri lipsite 
de orice speranþã, 

poate vedea trecutul, 
prezentul ºi viitorul, 
dezleagã ºi îndepãr-
teazã cele mai puter-

nice farmece ºi bleste-
me, dezleagã cununii 

legate, aduce per-
soana iubitã, împacã 

familii dezbinate, face 
de dragoste, spor, no-
roc, sãnãtate, reuºite 

în afaceri, vindecã 
impotenþa, viciul bãu-
turii, stresul, depresia, 

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

(C.230720210003) 

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

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)

S.C. ANDREAS SRL cu 
sediul în ªtefãneºti- Ar-

geº angajeazã muncitori 
calificaþi/ necalificaþi în do-
meniul marmurei. Salariu 
motivant. Tel. 0747195857. 
(C.120720210010)

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

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

Pentru dezvoltarea activităţii 
de distribuție carcasă de 
porc, DUMAGAS AGRI 
SRL din Piteşti, angajează 

CONDUCĂTORI 
AUTO 

categoria B. 
Deţinerea categ. C+E şi a 

atestatului de marfă consti-
tuie avantaj. Relaţii, la tel.: 
0747494071, 0731033575.

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

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

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)

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

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

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

S.C Angajeazã cro-
itoreasã (cusãtoa-
re) . Tel. 0735151766. 
(C.200720210002)

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)

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

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

CURS agenþi securita-
te. Tel. 0756364499.  
(C.160720210014)

ANGAJÃM ºofer cat. 
C, cu experienþã trans-
port intern. Salariu 
3.000 lei. Weekend-urile 
acasã. Tel. 0746305365.  
(C.160720210007)

ANGAJEZ fatã pentru 
grãtar,Târgul Sãptãmâ-
nal, vineri, sâmbãtã+ 
duminicã. 0743018506. 
(C.190720210014)

ANGAJEZ spãlãtor auto, 
ªtefãneºti. Program ºi 
salarizare avantajoa-
se. Tel. 0746033018.  
(C.200720210022)

ANGAJEZ ºofer TIR trans-
port local. 0767514207. 
(C.200720210014)

SERVICE Mobil camioane 
angajeazã mecanic cu ex-
perienþã. Posesor permis 
categoria B, salarizare 1.000 
euro. Tel. 0723113772. 
(C.200720210006)

ANGAJEZ ºoferi TIR extern 
( România- Italia; România- 
Spania) tur- retur, garaj To-
poloveni. Tel. 0726739885. 
(C.200720210027)

ANGAJEZ ºofer tir cu 
experienþã transport in-
tern. Tel. 0723113772. 
(C.200720210008)

ANGAJEZ ºofer TIR  in-
tern, garaj Topolove-
ni.  Tel. 0726739885. 
(C.200720210028)

ANGAJEZ vulcanizator cu 
experienþã camioane ºi tu-
rizme. Tel. 0723113772. 
(C.200720210009)

OPTICA ZOF angajeazã  
Optometrist sau perso-
nal fãrã experienþã. Tel. 
0787213800; 0248/213033 
între orele 10.00-12.00. 
Vã aºteptãm cu drag. 
(C.200720210029)

Prestigios Boutique Italian 
selectioneazã vânzãtoa-
re cu experienþã pentru 
noul magazin din centrul 
Piteºtiului. Salariul moti-
vant, majorat cu stimulen-
te. Pentru CV ºi informaþii 
contact.destelcouture@
gmail.com 0771115462. 
(C.210720210025)

ANGAJEZ mecanic 
auto. Tel. 0720011400. 
(C.220720210004)

ANGAJEZ ºoferi cat. B, cu 
experienþã transport intern. 
Salariu 2.500 lei+ bonusuri. 
0746305365; 0723113772. 
(C.230720210002)

S.C. Producþie mobilier pal 
melaminat angajeazã mun-
citor calificat/ necalificat. 
Tel.0744897426.  (C.o.p.)

ANGAJEZ ºoferi TIR cu 
experienþã transport in-
tern, 5.000 lei/ lunã sau 
la km. Tel. 0723113772. 
(C.230720210003)

ANGAJEZ inspector 
SSM pentru ºantier Pi-
teºti. Tel. 0733594869.  
(C.260720210017)

ANGAJÃM operator utila-
je/ manipulator marfã, în 
Albota. Tel. 0725927743.  

(C.260720210018)

ANGAJÃM barmani cu ºi 
fãrã experienþã. Program 
flexibil. Tel. 0728119444. 
(C.260720210022)

ANGAJÃM urgent  bucãtar, 
ajutor bucãtar, ajutor piz-
zer. Salariu 3.000- 4.000 
lei. Tel. 0728119444. 
(C.260720210023)

PIZZERIE angajeazã piz-
zer ºi ajutor pizzer, sa-
lariu 2.500 lei. Domiciliu 
în Piteºti. 0728119444. 
(C.260720210024)

GRÃDINIÞA cu program 
prelungit ,,Kinder World 
Ayan,, cu sediul în str. 
Fântânii, nr. 24, Piteºti, 
jud. Argeº, autorizatã prin 
OM nr. 5411/31.08.2020, 
organizeazã concurs de ti-
tularizare pentru ocuparea 
a 8 (opt) posturi didacti-
ce- specialitatea educatoa-
re, în data de 16.08.2021. 
Relaþii suplimentare la se-
diul unitãþii de învãþãmânt, 
interval orar 10.00-14.00. 
(C.260720210027)

PENSIUNEA Avangar-
de angajeazã cameris-
tã. Tel. 0723674899. 
(C.260720210019)

ANGAJÃM sortatori fo-
lie. Tel. 0720037379.  
(C.270720210003)

RESTAURANT anga-
jeazã ajutor de bucãtar. 
Tel. 0748239117. 
(C.270720210009)

ANGAJEZ personal 
grãtar. 2 zile lucrãtoa-
re/ 2 zile libere. Salariu 
atractiv. Tel. 0724397582. 
(C.280720210020)

ANGAJEZ bucãtar me-
niul zilei, program luni-vi-
neri. Tel. 0727362426. 
(C.280720210021)

ANGAJEZ bucãtar. 
Tel. 0727362426. 
(C.280720210022)

S.C. Angajeazã munci-
tori calificaþi ºi necalificaþi 
în domeniul construcþiilor. 
Relaþii la tel: 0749745309.  
(C.280720210003)

ANGAJEZ urgent 3 ti-
neri( bãieþi) necalificaþi, 
pentru parc de distracþii 
în þarã ºi un ºofer toa-
te gradele cu ateast. Tel. 
0731426312; 0732588699. 
(C.280720210006)

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, efici-
enţă şi profesionalism.

Alege ziarul 
cu cel mai mare tiraj!

CITAŢII
FAMILIA anunþã deschiderea la 

Judecãtoria Piteºti a procedurii de 
declarare a morþii numitului Ne-

cula Daniel dispãrut în anul 2010. 
Invitãm orice persoanã care are 

informaþii despre el sã contacteze 
cea mai apropiatã secþie de Poliþie 

sau familia la tel. 0770704348.  
(C.230720210004) 

S.C. YILDIZ ENTEGRE ROMANIA S.A, cu sediul în sat 
Ceauşeşti, comuna Oarja, strada Yildiz nr.1, jud. Argeş titular 
activităţilor:”Producerea în instalații industriale de: c) unul 
sau mai multe din următoarele tipuri de panouri pe bază de 
lemn: panouri din așchii de lemn numite “OSB” (oriented 
strand board), plăci aglomerate sau panouri fibrolemnoase, 
cu o capacitate mai mare de 600 m.c. pe zi”; Eliminarea sau 
valorificarea deşeurilor în instalaţii de incinerare a deşeu-
rilor sau în instalaţii de coincinerare a deşeurilor: a) în cazul 
deşeurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste 3 tone pe 
oră, Arderea combustibililor în instalaţii cu o putere termică 
nominală totală egală sau mai mare de 50 MW”,  in comuna 
Oarja, strada Yildiz nr.1, judeţul Argeş anunţă publicul interesat 
asupra deciziei APM Argeş de emitere a Autorizaţiei Integrate 
de Mediu nr.1/14.01.2019 revizuită. Activitatea se încadrează 
pe anexa nr.1 a Legii  Nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind 
emisiile industriale, cu completările şi modificările ulterioare.
  Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al ac-
tivităţii pot fi consultate la sediul:
  -    Agentiei pentru Protecţia Mediului Argeş – municipiul Piteş-
ti, str.Egalităţii, nr. 50 A, tel: 0248/213099; fax: 0348/401993; 
e-mail office@apmag.anpm.ro
Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub semnatură şi cu 
date de identificare la sediul ARPM Piteşti -  str. Egalităţii, nr. 50 
A, jud. Argeş.( 30 zile calendaristice de la data publicării prez-
entului anunţ).
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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.

SC angajează: 
 CONFECŢIONERI/

SURFILATORI 
cu expereinţă. 

Tel. 0720.638.047.

   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.

Angajez: 
OSPĂTAR 
Tel. 0722247801.

ANGAJEZ  
CAMERISTĂ pentru 

LITORAL. 
Salariu atractiv. 

Tel. 0763710594.

S.C. ANGAJEAZĂ
 CONFECŢIONERI TÂMPLĂRIE 

PVC, cu experienţă. 
Tel. 0729113920.

TECHWISE 
ELECTRONICS 

angajează INGINER 
ELECTROMECANIC. 

Tel. 0751671610; 
0743566969.

Angajez LUCRĂTOR 
COMERCIAL, 

GRESIE FAIANȚĂ 
ADEZIV. 

Tel. 0723276932.

ANGAJEZ 

CAMERISTĂ 
pentru HOTEL LITORAL. 
Salariu motivant, cazare 

şi masă asigurată. 
Tel. 0722270878.

SOCIETATE REPREZENTATIVĂ ÎN 
DOMENIUL TRANSPORTULUI ȘI LOGISTICII 

angajează 

CONSILIER JURIDIC, 
nivel experiență minimum 1 an. 

Mediu de lucru motivant.
Canditatii pot trimite CV-urile la adresa e-mail: 
dorinutzpv@yahoo.com / Tel: 0720.70.00.20

SC PRESTO TIG MT - cu sediul în PITEŞTI, str. 
Depozitelor nr 41-43 - ANGAJEAZĂ: 

2 LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE 
+ 2 SUDORI. 

- Nu ne intresează diploma de sudor / lăcătuş.
- Experienţa / dexteritatea sunt necesare. 
- Se lucrează doar la punctul de lucru în atelier, pentru carosări 
/ echipări autoutilitare. Nu se plecă în deplasări în afara ate-
lierului, nu facem hale / construcţii. 
- Program 08:00 –16:30, se asigură masă caldă. 

Tel. 0745 438 578. E-mail: presto.tigmt@yahoo.com   
Nu oferim cazare. Oferim şi cerem seriozitate.

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.

S.C. în domeniul 
construcţiilor angajează în 

condiţiile legii:
- MUNCITORI necalificaţi
- LĂCĂTUŞ- SUDOR, pen-

tru şantier Ştefăneşti, jud. 
Argeş. Tel. 0744678116.

S.C. CENTER TEA & CO angajează 

ŞOFER CAMION 
40 t, curse tur- retur. 

Tel. 0732406680.

S.C. CONTINENTAL 
angajează:

- DULGHER- 4.000 lei, net;
- FIERAR- 3.500 lei, net,

- DULGHER- FIERAR- 5.000 
lei, net + diurnă 50 lei/ zi. 

Contract perioadă nedeterminată. 
Detalii la tel. 0740604758.

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

ZARIS AUTOCOM 
angajează N PATISERI 

N MUNCITORI 
NECALIFICAŢI 

N ŞOFERI/
DISTRIBUITORI 

PÂINE 
N GESTIONAR. 

Salarii atractive. 
Tel. 0729.218.498, 

0724079452.

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.

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează
  OPERATOR POD RULANT 

pentru depozitul ALBOTA. 
Program lucru de luni până vineri. Se oferă 

salariu motivant, tichete de masă şi bonusuri. 
Relaţii, la telefon 0744.508.005.

FIRMĂ de construcţii 
angajează: ZIDARI, 

FAIANŢARI, 
RIGIPSARI, VOP-
SITORI şi MUNCI-
TORI NECALIFI-
CAŢI în amenajări 

interioare/ exterioare. 
Salariu motivant. 
Tel. 0740177424. 

Anunt public privind decizia etapei de încadrare
Constantin Florica, titular al proiectului:” Construire hală birouri şi 
depozitare, împrejmuire teren” anunţă publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Medi-
ului Argeş - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în 
cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de 
evaluare adecvată, pentru proiectul: ” Construire hală birouri şi de-
pozitare, împrejmuire teren”, propus a fi amplasat în com. Albota, sat 
Albota, Tarla 88, Parcela 802, judeţ Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la APM Argeş, cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii nr. 50, jud. 
Argeş, în zilele de luni- vineri, între orele 10.00- 13.00, precum şi la 
următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul de-
ciziei de încadrare la sediul APM Argeş, în termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunţ.

Anunt public privind decizia etapei de încadrare
Constantin Daniel-Florian, titular al proiectului:” Construire hală 
birouri şi depozitare, împrejmuire teren” anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Pro-
tecţia Mediului Argeş - nu se supune evaluării impactului asupra 
mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra 
mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: ” Construire hală 
birouri şi depozitare, împrejmuire teren”, propus a fi amplasat în com. 
Albota, sat Albota, Tarla 88, Parcela 802, judeţ Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la APM Argeş, cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii nr. 50, jud. 
Argeş, în zilele de luni- vineri, între orele 10.00- 13.00, precum şi la 
următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul de-
ciziei de încadrare la sediul APM Argeş, în termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunţ.

INFORMARE
Aceasta informare este efectuată de: Build One A.G. SRL, Stefăneşti, 
judeţul Argeş, care  a depus documentaţia la ABA Argeş-Vedea Piteşti, 
în vederea obţinerii Avizului de Gospodarire a Apelor pentru Constru-
re hale producţie, Clădire de birouri, Clădire cazare personal, Ame-
najare platforme şi Parcaje auto, Microstaţie de epurare , Puţ forat şi 
Împrejmuire, oraş Ştefăneşti, str. Sticlelor,  judeţul Argeş.
Informaţii, sugestii şi recomandări se pot transmite solicitantului şi la 
tel. 0752 - 299.711, persoană de contact - Administratorul societăţii.

S.C. ARGIF S.A angajează: 
n INGINERI PRODUCŢIE 

OFERTARE(Cerinţe: 
cunoştinţe program Doclib 
şi experienţă) n  INGINER 

CONSTRUCŢII ŞANTIER.
Tel. 0248/ 219309.

S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti, 
cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, ju-

deţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de 
MECANIC UTILAJ (BULDOEXCAVATORIST).

Atribuţiile de bază ale postului de mecanic utilaj sunt: să exploateze 
utilajul în vederea realizării lucrărilor de excavare, nivelare şi consol-
idare a pământului sau a materialelor similare conform documen-
taţiilor tehnice; să asigure buna funcţionare şi întreţinere a utilajului 
respectând toate indicaţiile şi instrucţiunile tehnice.
Cerinţele şi condiţiile de participare la concurs sunt: studii medii (in-
cluzând calificarea profesională în domeniu); permis de conducere 
categoriile B, C şi CE, valabil; experienţă în domeniu de minim un an; 
disponibilitate pentru program flexibil; constituie avantaj deţinerea 
atestatului transport marfă, valabil.
Concursul constă într-o probă scrisă şi un interviu.
Tematica pentru concurs: exploatarea buldoexcavatorului în vederea 
realizării lucrărilor specifice, controlul şi îngrijirea zilnică a utilajului.
Bibliografia pentru concurs: legislaţia rutieră, cartea tehnică a utila-
jului/ maşinilor pentru terasamente, manuale de specialitate pentru 
dobândirea calificării profesionale de maşinist utilaje cale şi terasa-
mente.
Candidaţii vor transmite CV, Consimţământ şi Informaţii la colectarea 
datelor cu caracter personal direct de la persoana vizată (se descarcă 
de pe site-ul societăţii secţiunea „Clienţi - Formulare‟) şi copii ale: act-
ului de identitate, actelor de studii (diplomă/ certificat de absolvire), 
permisului de conducere, atestatului transport marfă, carnetului de 
muncă şi/sau adeverinţelor de vechime în muncă, după caz, pe adre-
sa de e-mail contact@apa-canal2000.ro sau le vor depune la ghişeul 
unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu 
nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 16.08.2021, ora 16.00.
Contact: Serviciul Resurse Umane Administrativ - telefon 
0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00.

ANGAJEZ 
BĂIEŢI pentru 

PARC DISTRACŢIE 
Mamaia. 

Tel. 0721060838.
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SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL angajează: 
l ȘOFER categora C+ E transport intern 

(prelată + cisternă) l INGINER me-
canică/electromecanică l MOTOS-

TIVUITORIST l MUNCITOARE fi-
bră de sticlă l CONSILIER VÂNZĂRI. 
CV-uri la e-mail: office@newdesigncomposite.ro  Interviu-
rile se vor ţine la sediul firmei din Bdul Petrochimi ştilor nr. 

45, Piteşti, vizavi de Vama Piteşti.  Tel. 0744 626 100.

SC angajează: 
-BULDO-

EXCAVATORIST 
- LĂCĂTUŞ MECANIC 

- SUDOR 
- DULGHER.

Tel. 0730.088.703.

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.

 angajează 
pentru Piteşti 

(nedeterminat):
  ŞEF ŞANTIER 

  DULGHERI 
  SUDORI

  MUNCITORI 
NECALIFICAŢI 

  TÂMPLAR + ECHIPE
Tel. 0722.230.929.

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII 
angajează:

n INGINER construcţii 
n MUNCITORI 

calificaţi în construcţii   
n  TRACTORIST. 

Relaţii, la tel. 0724.635.724.

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.    

Angajez 
PERSONAL 

VÂNZARE LINIE 
AUTOSERVIRE SI 

AJUTOR DE 
BUCATAR. 

Tel. 0741 761 423, 
0740 563 166.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze 

- MUNCITORI necalifi-
cati (SĂPĂTORI). 

Tel. 0722301315.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

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

Relatii tel. 0748192233

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.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

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.

Laguna Technology 
angajează 

ŞOFERI 
DUBĂ FRIGO 

40 TONE.
Relaţii, la tel.  

0721 369 137.

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

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

UCENIC MECANIC/
ELECTRICIAN AUTO GPL.  

Tel. 0727703330.

S.C. COM DIVERS AUTO RO S.A.
ANGAJEAZÃ pentru sediul din

 din BASCOV, STR. SERELOR NR. 41, ARGEȘ
 SPĂLĂTOR AUTO
SE OFERÃ: - salariu motivant - o masã pe zi.
CV-URILE SE PRIMESC LA: Sediul societății: com. Bascov,  

str. Serelor nr. 41, jud. Argeș. Adresa de email: 
narcis.nicolae@comdivers.ro Tel contact : 0730.255.831.

ANGAJEZ ŞOFER 
LIVRATOR PRO-

DUSE ALIMENTARE. 
Tel. 0744363825.

Angajez: 
n BUCATAR 
n  AJUTOR 
BUCATAR. 

Salarizare peste medie. 
Tel. 0722247801.

S.C. ANGAJEAZĂ 

LUCRĂTORI 
ÎN CONSTRUCŢII. 

Tel. 0729113920.

S.C BIRAM ELECTRIC S.R.L angajează 
- MUNCITORI CALIFICAŢI/ NECALIFICAŢI 

pentru execuţie instalaţie electrică joasă tensiune. 
(4 posturi) Tel. 0745137833.

- 1 MUNCITOR MANIPULANT magazin echipa-
mente electrice, Piteşti. Tel. 0755089355.

TECHWISE 
ELECTRONICS 

ANGAJEAZĂ 
MECANIC/ ELEC-

TROMECANIC. 
Pentru detalii la 

tel. 0731668912 ; 
0737410009.

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

ATP ARGEȘ 1990-CASA SINDICATELOR ETAJ 1, SECRETARIAT A, ULTRACENTRAL
ANUNȚĂ CONTINUAREA ÎNSCRIERILOR LA 
CURSURILE DE CALIFICARE, AZI ULTIMA ZI, 

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 29 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

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

PÂNĂ LA DATA DE  29 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.

S.C. angajează 
VÂNZĂTOR/ 

VÂNZĂTOARE 
magazin ECHIPAMENTE 

ELECTRICE, Piteşti. 
Tel. 0755089355.

S.C. ANGAJEAZĂ 
MONTATORI TÂMPLĂRIE 

PVC, cu experienţă. 
Tel. 0729113920.

ECOBOX SOLUTIONS, producător ambalaje din car-
ton ondulat,  angajează: ASISTENT MANAGER 

Responsabilităţi: facturare, evidenta stocurilor, relaţia cu 
clienţii şi furnizorii, contabilitate primară.

Adresa: Str. Serelor, nr 2, com Bascov (zona sens girato-
riu Bascov-Pitești). Tel. 0723 388 680
Mail: ecoboxsolutions@gmail.com

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

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.
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