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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND pianinã, per-
fectã stare, acordatã. 

Tel. 0744313866. 
(C.180520210024) 

VÂND þuicã din prune, 
33 grade, preþ 12 lei/ li-
tru. Tel. 0730919219. 
(C.020620210010)

VÂND 30 familii de albine cu/ 
fãrã cutii. Tel. 0740871086.  
(C.030620210018)

VÂND ceas aur 18 k Certina, 
de damã, nou. 0732522436.

VÂNZĂRI
AUTO

ROMÂNEŞTI
CUMPÃR auto pentru progra-
mul Rabla. Tel. 0745141627. 
(C.070520210003)

VÂND camionetă Dacia, die-
sel, structură de aluminiu. 
Tel. 0744190020.

STRĂINE
VÂND Mercedes C 

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

Tel. 0744313866 
(C.180520210031) 

VÂND VW Tiguan, 
fabricaþie, 2009, 
unic proprietar, 
Diesel, 4X4, ex-

tra-full. 0744313866.  
(C.180520210026) 

VÂND Peugeot 207, fa-
bricaþie 2007, unic propri-
etar, întreþinut, preþ avan-
tajos. Tel. 0770718978.  
(C.280520210005)

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND garsonierã cf. 1 
sporit, et. 4, Mioveni- 
Robea, lângã cabine-
tul veterinar, utilatã, 

mobilatã, liberã 
01.06.2021, negocia-
bil. Tel. 0771425818.  

(C.010420210005) 

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

VÂND garsonierã decoman-
datã, 38 mp, renovatã, mobi-
latã, utilatã total 2021, Prun-
du- stradal. Tel. 0721337882.  
(C.070620210003)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 2 came-
re, semidecomandat, 50 
mp, et. 9/ 9, bloc reabilitat 
termic, centralã termicã, fãrã 
îmbunãtãþiri, Calea Bascov- 
Piteºti( în spatele hotelului 
Ramada), scarã îngrijitã, lift 
nou, bloc liniºtit, toate actele 
în regulã, liber, preþ 46.500 
euro. Tel. 0746336160.  
(C.120520210003)

PROPRIETAR. Vând 
apartament 2 came-
re, mobilat, utilat, 

modern, nou, Ultra-
central, (deasupra 

Restaurant Matteo), 
etaj 2/4. 0737794785.  

(C.050520210008) 

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

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

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

APARTAMENT cf. 1, 
semidecomandat, cen-
tralã, termopane, et. 8, 
Craiovei. 0799008833. 
(C.030620210019)

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, construcþie 2019, parter, 
pretabil firmã, Trivale, toate 
îmbunãtãþiriele, preþ nego-
ciabil. Tel. 0764615764. 
(C.080620210011)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND/ Schimb/ Închiriez 
urgent apartament 3 ca-

mere, Calea Bucureºti- Li-
vezilor. Tel. 0742301801.  
(C.260520210002)

VÂND apartament 3 camere, 
str. Oituz. Tel. 0755594202.  
(C.260520210006)

VÂND apartament 3 ca-
mere, et. 4, Calea Bucu-
reºti, 59.000 euro, nego-
ciabil. Tel. 0733227657.  
(C.020620210018)

VÂND apartament 3 camere, 
lângã Odobescu, cf. 1, semi-
decomandat, 2/ 4, 63.500 
euro. Tel. 0721539364.  
(C.030620210005)

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

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

VÎND vilã, la cheie, Smeura 
Tipografie, teren 600 mp, toa-
te utilitãþile. 0040786350699.  
(C.050420210003)

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

VÂND casã Râncãciov- Cãli-
neºti, 4 camere+ teren. Tel. 
0765674586; 0772720908; 
Spania: 0034642720908. 
(C.170520210003)

VÂND casã D+ P, Colibaºi- 
Argeº, 133 mp+ teren in-
travilan 8.850 mp sau casã 
+ 5.800 mp. 0740623426.  
(C.180520210013)

VÂND casã, Bradu, 8 
camere, 4 bãi, living, 

bucãtãrie, garaj ºi 
camerã depozitare, 
380V, 2 centrale, 

toate utilitãþile. Pre-
tabilã casã seniori. 
Tel. 0740135566. 
(C.180520210022) 

VÎND casã cu teren,Valea 
Mare- Valea Popii- Deal, 3 
camere, teren 427 mp, din 
care casã 81 mp, nivel 1- 
bucãtãrie de varã+ beci; ni-
vel 2- 3 camere + bucãtãrie+ 
baie+ 2 holuri, centralã 
termicã pe lemne + sobe 
lemne/ gaz, apã, electricita-
te, gaze, fosã septicã. Tel. 
0727545218.  (C.f. 3739)

VÂND casã, ultra-
central, 5 camere, 

baie, bucãtãrie,  
utilitãþi, teren 400 
mp. 0740135566.  
(C.180520210023) 

VÂND casã cu teren 
9.500 mp, pomi fructi-
feri, sat. Zmei, nr. 63. Tel. 
0755338044; 0770291137. 
(C.280520210005)

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

VÂND casã cu etaj, 
toate utilitãþile, ªtefã-
neºti. Tel. 0745015619. 
(C.020620210022)

VÂND avantajos casã+ 
teren, sat Brãteºti, com. 
Poieni- Teleorman. Tel. 
0737252181.

TERENURI
VÂND 6.000 mp teren, varian-
ta Slatina. Tel. 0762020240. 
(C.120420210022)

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 de casã, 
1.400 mp în Piteºti, 
poziþie deosebitã, la 
50 m de Mãnãstirea 
Trivale, împrejmu-
it, toate utilitãþile. 
Tel. 0759186981. 
(C.201120200009) 

TEREN intravilan ªtefã-
neºti- Primãverii, 9.500 
mp, utilitãþi, parcelabil, 
negociabil. 0729151416.  
(C.130520210011)

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) 

VÂND gospodãrie: casã+ 
teren intravilan 2.500 mp+ 
2.000 mp extravilan, totul 
împrejmiuit, utilitãþi, com. 
Miceºti. Tel. 0758568699.  
(C.060520210002)

VÂND 4.500 mp teren 
zona Rolast str. Dobro-
geanu Gherea, preþ avan-
tajos. Tel. 0744880454. 
(C.260520210020)

VÂND 1.700 mp teren in-
travilan, Drãganu, situat la 
8 km de Piteºti, deschidere 
16.5 m, la DN Piteºti- Râm-

nicu Vâlcea, parþial împrej-
muit, utilitãþi la poartã: apã, 
curent, canalizare. Preþ 
negociabil. 0740048996. 
(C.080620210007)

SUPER ofertã! Pachet 
terenuri, 5.000 mp 

pentru casã, intravi-
lan cu toate utilitãþile 
la intrare ºi 5.000 mp 
agricol, extravilan. 
Preþ pachet 28.000 

euro, negociabil, loca-
litatea Cãlineºti- Ar-

geº. Tel. 0724605599. 
(C.210520210005) 

VÂND teren 500 
mp, acte în regulã, 
Poieniþele Vâlsanu-
lui, lângã pârtia ski 
Moliviº, lângã ca-

bane. 0740135566. 
(C.180520210018) 

VÂND teren Vidraru, 3.201 
mp, stadal, utilitãþi: apã, 
curent. Tel. 0723674899. 
(C.030620210013)

VÂND 800 mp teren in-
travilan ªtefãneºti lângã 

Primãrie, str. Poarta. Tel. 
0733189975

VÂND 6.800 mp teren 
intravilan, Albota, 

stradal, deschidere 51 
m. Tel. 0742296035; 

0731140370. 
(C.020620210007) 

VÂND teren 2.000 mp, îm-
prejmuit cu gard, anexã 
gospodãreascã ºi utilitãþi( 
apã ºi curent în curte), si-
tuat într-un peisaj agreabil, 
pe o stradã lateralã la 400 
m de DN 7, în com. Drã-
ganu, jud. Argeº, preþ ne-
gociabil. Tel. 0745520392.  
(C.030620210016)

VÂND 1 ha teren 
arabil, extravilan, 

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

0725511165.  

SPAŢII
ÎNCHIRIEZ camerã 
pretabilã birou, vis-a-

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 18.06.2021
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.

BRUNETÃ, 25 ani, drã-
guþã ºi curatã, am lo-
caþie. 0724648518. 
(C.170520210021)

OANA. Te aºtept la 
mine pentru clipe de vis. 

0740905831. (C.o.p.)

DOAMNÃ maturã. 
Tel. 0723035575. 
(C.030620210025)

BLONLDÃ, atrãgãtoare 
te aºtept sã petrcem cli-

pe de vis. 0725372230.  
(C.070620210013)

MASAJ de relaxare nu-
mai pentru persoane 
serioase. 0751329835.  
(C.070620210006)

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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vis Casa Cãrþii. Tel. 
0721240729; 0758919254. 
(C.180520210019)

OFER spre închiriere spaþiu 
comercial tip patiserie -ca-
tering cu dotãrile necesare, 
150 mp. Tel. 0744880454. 
(C.260520210019)

ÎNCHIRIEZ
HALĂ SERVICE, STRADAL, 

DEPOZITELOR, 
200 - 436 MP. 

TEL. 0799 00 88 33. 

ÎNCHIRIERI
OFER închiriere apar-
tament, zona Craio-
vei . Tel. 0744533118. 
(C.040620210004)

OFER închiriere camere 
la vilã, zona N. Bãlcescu.  
0756274285; 0740454690. 
(C.030620210001)

ÎNCHIRIEZ aparta-
ment 2 camere, par-
ter, zona Dedeman. 
Tel. 0744963528. 
(C.040520210001) 

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere confort 1 
semidecomandat, nemo-
bilat, racordat la termofi-
care, zona Câmpineanu, 
700 lei. Tel. 0740228084. 
(C.260520210012)

PRIMESC în gazdã zona 
Nord, intrare separatã. Tel. 
0799397800; 0729134122. 
(C.260520210014)

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

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.240520210010)

OFER închiriere garsoni-
erã curatã, mobilatã, uti-
latã, et. 3, ultracentral( bloc 
Union- Pavone), 200 euro/ 
lunã. Plata în avans pe o 
lunã. Tel. 0722776556.  
(C.070620210001)

OFER spre închiriere 
apartament 2 camere ul-
trcentral, mobilat ºi uti-
lat. Tel. 0721252362. 
(C.280520210003)

PRIMESC în gazdã la 
casã -curte, zona Poliþie- 
Rãzboieni. 0773331186.  
(C.020620210003)

PRIMESC în gazdã la casã 
bãieþi/ familie, Prundu- Cra-
iovei. Tel. 0722786405.  
(C.020620210005)

ÎNCHIEZ apartament 2 ca-
mere, mobilat, Tudor Vladi-
mirescu. Tel. 0744313776.
(C.020620210008) 

OFER închiriere garsonierã, 
ultracentral, termen lung, 
150 euro. 0745082411. 
(C.020620210016)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, Tudor 
Vladimirescu, la che-
ie. Tel. 0766743409.  
(C.020620210008)

OFER spre închiriere gar-
sonierã Gãvana III, preþ 
800 lei. Tel. 0744499218.  
(C.030620210010)

OFER spre închiriere 
apartament 2 camere, 
zona Banat, mobilat mo-
dern, centralã, preþ 1.300 
lei. Tel. 0722146212.  
(C.030620210011)

OFER închiriere garsonierã, 
cf. 1, Gãvana 3, complet 
mobilatã. Tel. 0723906260.  
(C.030620210015)

CAUT colegã de apar-
tament, zona „Doi Co-
coºi”, preþ avanta-
jos. Tel. 0731742175. 
(C.040620210003)

OFER spre închiriere garso-
nierã, Gãvana 2, mobilatã, 
utilatã. Tel. 0761636467.  
(C.040620210016)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, Gã-
vana. Tel. 0742864865. 
(C.040620210009)

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

PROPRIETAR ofer în-
chiriere apartament 2 
camere, semidecoman-
dat, complet mobilat ºi 
utilat, Trivale- Complex 
2, 1.050 lei/ lunã, nego-
ciabil. Tel. 0721888938.  
(C.070620210005)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, central, mo-
bilat ºi utilat. 0757077870. 
(C.190520210010)

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

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, complet 
utilat, Tudor Vladimirescu, 
convenabil. 0770641345. 
(C.080620210009)

LOCURI DE VECI
VÂND cavou 4 locuri, 
Cimitirul Sf. Gheor-
ghe. Tel. 0762564076.  
(C.070620210002)

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

CUMPĂRĂRI
AUTO

CUMPÃR maºini (ra-
ble), preþ negociabil. Ofer 
acte de radiere, trans-
port gratuit. 0755354683.  
(C.020220210010)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

DOAMNÃ cu experi-
enþã, doresc sã îngri-
jesc copil, la familie seri-
oasã. Tel. 0747302717.  
(C.180520210014)

CAUT familie pentru în-
grijire cu rãmânere în 
spaþiu. Tel. 0744960755.  
(C.250520210002)

CAUT persoanã  pentru 
supraveghere persoanã 

vârstnicã (bãrbat), pro-
gram 8.00-14.00 ( 1.500 
lei) . Tel. 0771648584. 
(C.040620210007)

DOMN singur donez casa 
unei doamne, singurã, con-
tra îngrijire. 0770728207. 
(C.020620210020)

CAUT femeie pentru îngri-
jire bãtrânã, permanent. 
Ofer cazare, masã, sa-
lariu. Tel. 0721363543. 
(C.020620210011)

CAUT doamnã pentru îngri-
jire bãtrânã imobilizatã, per-
manent. Tel. 0743382708.  
(C.040620210001)

CAUT femeie nefumã-
toare pentru îngrijire bol-
navã. Tel. 0770552132.  
(C.080620210006)

Anunţuri la telefon
DOAMNÃ cu experienþã 
caut sã îngrijesc bãtrâni sau 
bolnavi. Tel. 0749877628.

MEDICALE
LOGOPEDIE/ psiholo-
gie.Tel. 0726367733. 
(C.240520210012)

PRESTĂRI
SERVICII

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

CADASTRU-carte funciarã! 
Terenuri-450 lei! Aparta-
mente-250 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.050520210003)

BIROU contabilitate în-
tocmeºte evidenþã con-
tabilã completã, înfiinþãri 
societãþi ºi resurse uma-
ne. Tel. 0742861016. 
(C.270520210017)

CURS agenþi securita-
te. Tel. 0756364499.  
(C.280520210002)

TRANSPORT marfã, 
mutãri mobilier, diver-
se. Tel. 0745015619.  
(C.020620210021)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.270520210001)

ASOCIAÞIE de Proprie-
tari cautã firmã pentru zu-
grãvit scarã de bloc. Tel. 
0751279450; 0765261328. 
(C.080620210001)

PIERDERI
PIERDUT certificat de în-
registrare ºi certificat con-
statator aparþinînd PFA 
Dumitrescu Eduard Eu-
geniu, CUI 29703343, 
F03/243/2012. Se declarã 
nule. (C.070620210008)

PIERDUT carnet de ºo-
maj pe numele Racolþea 
Ileana. Se declarã nul.  
(C.080620210002)

PIERDUT carnet de ºomaj 
pe numele Coteanu Lau-
renþiu Ionuþ. Se declarã nul.  
(C.080620210013)

PIERDUT certificat de în-
matriculare aparþinând 
S.C. Aqua Forest Tour 
SRL, înregistratã sub nr. 
J3/904/2008. Se declarã 
nul.  (C.080620210014)

MATRIMONIALE
INTELECTUAL, pre-
zentabil, 53 ani, caut 
doamnã pentru cãsãto-
rie. Tel. 0756844590.  
(C.100520210010)

DOMN, 48 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie, cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.170520210001)

PENSIONAR caut doamnã 
pentru convieþuire/ cãsã-
torie Tel. 0775263360. 
(C.170520210012)

OM de afaceri doresc cu-

noºtinþã cu doamnã seri-
oasã pentru prietenie/ cãsã-
torie. Tel. 0754412793.  
(C.170520210023)

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

DOMN, pensionar, doresc 
prietenie ºi menaj, eventual 
cãsãtorie. Tel. 0785621217. 
(C.200520210020)

VÃDUV 51 ani, cu apar-
tament, caut doam-
nã 55 ani pentru cãsã-
torie. 0728848252. 
(C.250520210001)

DOMN(Ã), singur(ã), 56 
ani, casã, maºinã, finan-
ciar stabil caut doamnã 
singurã, fãrã obligaþii ma-
jore, sã locuim împreunã, 
sã formãm o familie. Rog 
seriozitate, sinceritate. 
Ofer totul sentimental, 
material. 0751390918. 
(C.270520210005)

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

DOMN, pensionar, 70 ani 
doresc doamnã de vârstã 
apropiatã pentru prietenie/ 
cãsãtorie. Tel. 0731472584.  
(C.030620210024)

DOMN (ã) 56 ani fãrã obli-
gaþii, fãrã copii, cu locuinþã, 
maºinã, caut doamnã sin-
cerã sufletistã sã locuim 
împreunã, sã formãm o 
familie. Nu mã intereseazã 
situaþia  financiarã doar sin-
ceritatea. Tel. 0756268077. 
(C.040620210010)

CAUT doamnã serioasã 
pentru cãsãtorie, eventual 
permis. Tel. 0731635066. 
(C.080620210015)

DORESC cunoºtinþã cu 
doamnã serioasã, vâr-
stã 40- 50 ani, pentru 
relaþie serioasã. Tel. 
0731282875. Fãrã bip-uri.  
(C.080620210016)

ANIMALE
VÂND pui de pisicã per-
sanã, mascul, vârsta 4 luni. 
Tel. 0766779366. dupã ora 
16.00.  (C.270520210009)

VÂND purcei în com. 
Cãldãraru, sat. Strâm-
beni. Tel. 0721547751. 
(C.280520210004)

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

MICI AFACERI
CAUT partener/ asociat pen-
tru catering, dispun de utila-
je ºi infrastructurã. Rog se-
riozitate. Tel. 0744880454. 
(C.260520210021)

ANGAJĂRI
S.C. ANGAJEAZÃ ºofer 
TIR( 22 T)pentru curse 
România- Turcia, Româ-
nia- Anglia ºi comunita-
te. Salariu atractiv. Tel. 
0799700007; 0731900000. 
(C.200520210016)

ANGAJEZ maistru con-
strucþii. 0766301300.  
(C.120520210010)

S.C. angajeazã faianþari, zu-
gravi, rigipsari, muncitori ne-
calificaþi. Tel. 0760777077.  
(C.120520210001)

ANGAJEZ meseriaºi în 
construcþii. 0766301300.  
(C.120520210009)

SOCIETATE construcþii 
angajeazã dulgher, fie-
rari betonist ºi instala-
tor, zidar, faianþar. Tel. 
0744324670; 0752072344.  
(C.040620210015)

ANGAJEZ vânzãtor/ vânzã-
toare aprozar. Salariu 2.800 
lei net. Tel. 0761605092.  
(C.060520210016)

S.C. angajeazã su-
dor cu sau fãrã experi-
enþã. Tel. 0736373575. 
(C.060520210008)

CÃMIN angajeazã îngriji-
toare pentru bãtrâni. Tel. 
0752011121.  (C.b.f. 8612)

ANGAJÃM ºoferi maxi- 
taxi, curse regulate. Sala-
riu avantajos. 0751360767. 
(C.f. 3737)

ANGAJEZ ºofer TIR 
20 tone, pentru intern; 
tur-retur ºi Comunita-
te. Tel. 0767772001.  
(C.210520210004)

ASOCIAÞIE Proprietari 
Calea Bucureºti U1, cautã 
femeie pentru curãþenie. 
Tel. 0748145108, dupã ora 
20.00.  (C.020620210001)

ANGAJEZ ºofer pentru 
dubã 3.5 t, transport în 
þarã. Tel. 0756607700. 
(C.040620210005)

ANGAJÃM agent/e de 
pazã cu atestat. Obiec-
tiv Piteºti. 0760274336.  
(C.240520210019)

ANGAJEZ muncitori în con-
strucþii. Tel. 0728221750.  
(C.260520210001)

S.C. angajeazã ºofer 
din Piteºti, permis cat. 
D. Tel. 0723492438. 
(C.260520210011)

S.C. angajeazã munci-
tori în construcþii cu ex-
perienþã. Salariu atrac-
tiv. Tel. 0753207929. 
(C.260520210003)

S.C. angajeazã mecanic 
auto. Tel. 0723492438. 
(C.260520210009)

S.C. REHOMA anga-
jeazã personal carman-
gerie. Tel. 0724222234.  
(C.250520210005)

SOCIETATE angajeazã 
ºofer taxi. Tel. 0731137674.  
(C.250520210008)

ANGAJÃM ajutor bucãtar ºi 
ajutor pizzer, perioadã în-
delungatã, minim 3.000 lei 
salariu+ bonusuri, program 
flexibil. Tel. 0728119444. 
(C.070620210008)

RESTAURANT situ-
at în centrul Piteºtiu-
lui angajeazã lucrãtori 
în bucãtãrie. Salariu net 
1.500 lei. Tel. 0786029279.  
(C.270520210013)

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

ANGAJEZ vânzãtoare la 
magazin alimentar în zona 
ªtefãneºti, salariu 1.800 
lei. Tel. 0746750229. 
(C.020620210012)

FIRMÃ de transport an-
gajeazã ºofer cat. B, cu 
experienþã pentru comu-
nitate. Tel. 0721739745. 
(C.030620210012)

SOCIETATE Comerci-

alã angajeazã munci-
tori calificaþi ºi necalifi-
caþi în construcþii. Tel. 
0761666111; 0726666006. 
(C.030620210003)

ANGAJEZ personal pen-
tru fast- food, Piteºti- cen-
tru. Tel. 0741712226. 
(C.030620210023)

RESTAURANT anga-
jeazã femeie de servi-
ciu. Tel. 0761666333. 
(C.030620210004)

PENSIUNEA Avangarde 
angajeazã ospãtãriþã ºi ca-
meristã. Tel. 0723674899. 
(C.030620210014)

ANGAJEZ ºofer camion 7,5 
T, România Italia ºi retur. 
Tel. 0747212227. (C.b.f. 
8679)

FIRMÃ angajeazã me-
seriaºi în termosis-
tem. 0741931413. 
(C.070620210002)

S.C. Angajeazã agent 
curãþenie birouri. Tel. 
0348/420430; office@hidro-
gaz.ro (C.070620210004)

FIRMÃ de curãþenie ca-
utã femeie de serviciu 
pentru curãþenie blocuri, 
part time. Rugãm serio-
zitate. Tel. 0732998856. 
(C.070620210005)

ANGAJEZ personal 
spãlãtorie auto, str. M. 
Vodã, nr. 25, Piteºti. Tel. 
0722669511; 0720048691. 
(C.070620210007)

ANGAJÃM: BARMANI, 
OSPÃTÃRIÞE,  PICOLIÞE 

cu ºi fãrã experienþã. 
Program flexibil. 
Tel. 0728119444.

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

ANGAJEZ secretarã, cu-
noºtinþe operare calcu-
lator.  Tel. 0787877855.  
(C.080620210008)

ANGAJEZ ºofer cu ex-
perienþã camion 7.5 
t, tur- retur România- 
Franþa. Tel. 0724268382.  
(C.080620210017)

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!

DECESE
Cu tristeþe ºi durere anunþãm 

trecerea în nefiinþã a celei care a fost 
mamã, bunicã ºi soacrã, 

învãþãtoarea 
ªTEFAN GEORGETA. 

Înmormântarea va avea loc joi, 
10 iunie, la Mãrãcineni. 

Dumnezeu sã o odihneascã!

Anunţ public ptivind decizia etapei de încadrare
S.C. COREAL IMPEX SRL, tirular al ptoiectului: “Amplasare 
construcţie cu caracter provizoriu( spălătorie covoare)”, 
anunţă publicul interesat asupra luări deciziei etapei de în-
cadrare, de către Agenţia penru Protecţia Mediului Argeş, în 
cadrul proceduri de evaluare a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul: Amplasare construcţie cu caracter provizo-
riu( spălătorie covoare) propus a fi amplasat în Piteşi, str. De-
pozitelor, nr. 3, judeţul Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, 
str. Egalităţii, nr. 50, judeţul Argeş, în zilele de luni- vineri, între 
orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: 
http:/ /apmag.anpm.ro
Publicul intetesat poate înainta comentarii/ observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeş în termen 
de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a
APM Argeş.
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SC PRESTO TIG MT 
- cu sediul în PITEŞTI, str. Depozitelor, angajează

 3 LĂCĂTUŞI confecţii metalice. 
Nu ne intresează diploma de lăcătuş, experienţă / 

dexteritatea sunt necesare. 
Se lucrează doar la punctul de lucru în atelier,  pentru 
carosari / echipări autoutilitare. Nu se plecă în deplas-
ari în afara atelierului, nu construim hale / construcţii. 

Program 08:00 – 16.30, se asigura masă caldă. 
Nr contact 0745 438 578. Nu oferim cazare. 

Oferim şi cerem seriozitate.

Societate comercială angajează 
2 OPERATORI GPL, 

în Piteşti, program 8 ore. 
Tel. 0722.252.060.

SC de construcţii 
angajează în condiţii 
salariale avantajoase 

MAISTRU/
INGINER şi 

INSTALATOR. 
Tel. 0774.430.829.

SC ALEX PREST 
COMPANY, BASCOV 

SERELOR 51A, angajează 
- STRUNGAR - strung 
paralel
- STRUNGAR  - strung 
automat
- FREZOR - universal
- FREZOR - CNC
- PROGRAMATOR
- MATRITER
 - RECTIFICATOR 
universal
- PRELUCTRATOR 
MAŞINA de GĂURIT şi 
ALEZAT.

Tel. 0722.979.385.

CATYON TECH 
PRODUCT angajează 
CONFECŢIONER şi 

MONTATOR 
tâmplărie PVC, 

cu/fară experienţă. 
Tel. 0722.434.694.

SC angajează: - LUCRĂTOR COMERCIAL pentru MANIPU-
LARE şi VÂNZARE produse alimentare, menaj şi uz casnic.

- GESTIONAR produse alimenatre şi nealimentare.
Relaţii, la tel.: 0744.378.026, 0744.339.891.

CV-uri se pot trimite la: comargros@yahoo.com
CRONOS angajează 

MUNCITORI 
NECALIFICAŢI 

în DEPOZIT MATERIALE 
de CONSTRUCŢII Albota. 

Tel. 0744.706.707.

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII angajează:
n INGINER construcţii 

n MUNCITORI calificaţi în con-
strucţii  n  ELECTRICIENI 

n INSTALATORI 
n  TRACTORIST. 

Relaţii, la tel. 0724.635.724.

 ANGAJEAZĂ:

STIVUITORIST

Cerinte:  n Studii medii n Experienta  într-un post simi-
lar  n Autorizaţie ISCIR valabilă.

Aşteptăm CV-urile la fax: 0348 445748, e-mail: 
hr.ag@arabesque.ro  sau la sediul nostru: str. DN 65 B, 

Com. Bradu. Relaţii la tel. 0749128631.

SC MARIO SPEDITION SRL 
angajează  DISPECER 
cu experienţă, cunoştinţe 
avansate de limbă engleză, 
cunoaşterea programului 
conducătorilor auto este 

obligatorie. Programul este 
flexibil, lucrându-se pe ture 

de câte 8 ore/ zi. Salariu 
de pornire: 4.000 lei.  Tel. 

0744225500.

ANGAJEZ 
FEMEIE 

PENTRU CURĂŢENIE 
ÎN RESTAURANT. 

Tel. 0731140370.

S.C SILMARIA NIS 
SPEDITION angajează 
ŞOFERI TIR şi 

3,5 tone. 
Tel. 0745894900.

S.C angajează 
MUNCITORI 

NECALIFICAŢI 
(BĂRBAŢI).

Tel. 0724295535.

ANGAJEZ 
ŞOFER 

cat. B 
(AUTOUTILITARĂ 
cu prelată), transport 
local. Cunoştinţe de 
manipulare stivuitor 

constituie avantaj. 
Tel. 0723663558. 

S.C. HIDRO GAZ 
PIPE angajează:
- INGINER 

INSTALAŢII
- INSTALATORI 

APĂ/ GAZ. 
Tel. 0348/420430; e-mail: 

office@hidrogaz.ro

TBM Grup angajează 
MUNCITORI în construcţii, SUDORI, 

LĂCĂTUŞI. Tel. 0730.088.705.

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează
  GESTIONAR pentru depozitul POIANA 
LACULUI. Program lucru de luni până vineri. 
Se oferă salariu motivant, tichete de masă şi 
bonusuri. Relaţii, la telefon 0744.508.005.

SC angajează: 
 CONFECŢIONERI/

SURFILATORI 
cu expereinţă. 

Tel. 0720.638.047.

Angajez BUCĂTAR şi 
OSPĂTAR, 

persoane serioase, 
condiţii avantajoase. 

Tel. 0722215547.

Angajez 
SUDOR, 

persoană dinamică, serioasă. 
Salariu atractiv. 
Tel. 0722215547.

SC FORCE ROMA 
INTERIM SRL angajează 
pentru utilizatorul său din 
com. Albota: SUDORI, 

LĂCĂTUŞI, PER-
SONAL CURĂŢE-
NIE, VOPSITORI 
INDUSTRIALI şi 
BUCĂTARI/OS-

PĂTARI pentru Franţa.
Detalii, la tel. 

0771.283.246.

ATELIER confecţii 
metalice cu sediul în 

Bascov angajează 
SUDOR. 

Tel. 0744859581. 

ANUNT 
SPITALUL ORASENESC “Regele Carol I”, cu sediul în ora-
sul Costesti, str.Industriei nr. 19, jud. Arges, în conformitate cu 
prevederile HG Nr 286/2011, cu modificarile şi completarile 
ulterioare, SCOATE LA CONCURS:

- 1 post vacant de asistent medical generalist   debutant 
PL – Laborator Radiologie Imagistica Medicala, contract 

individual de munca pe durata nedeterminata. 
Concursul se va desfasura in data de  02.07.2021, ora 10:00 
(proba scrisa) si 07.07.2021, ora 10:00 (proba interviu) la sediul 
Spitalului Orasenesc Regele Carol I Costesti.
Dosarele se primesc in intervalul 09.06.2021-23.06.2021, ora 
15:00.
Conditii specifice: Diplomă de scoala sanitara postliceala.
Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul RUNOS, tel. 
0248673550.

ANUNT   DE    MEDIU
S.C. VERIMEX GENERAL GRUP S.R.L., cu sediul social în 
Pitesti, str. Smeurei nr. 40, judetul Arges, J03/1181/2005, CUI 
RO 17700599, prin cererea depusa la  APM Arges a solicitat 
autorizatie de mediu pentru activitatea:
„Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caoli-
nului” - cod CAEN 0812 “Bazin piscicol cu exploatare de 
agregate minerale“, amplasat in comuna Cateasca, judetul 
Arges
Informatiile referitoare la prezenta activitate, precum si even-
tualele sugestii si contestatii se pot obtine, respectiv depune, 
in scris, sub semnatura si cu date de identificare la sediul 
APM Arges, str. Egalitatii, nr. 50, tel. 0248-213200, in termen 
de 15 zile lucratoare de la publicarea (afisarea) anuntului.

INFORMARE
Această informare este efectuată de: S.C. AGRIRAL MERCURY 
TRADE S.R.L. ce intenţionează să solicite de la ADMINIS-
TRAŢIA NAŢIONALĂ “APELE ROMANE”, Administraţia 
Bazinală de Apă Argeş - Vedea, Aviz de gospodărire a apelor 
pentru:,,Sistem irigaţie terenuri agricole”, amplasat în comuna 
Negraşi, judeţul Argeş.
Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi reco-
mandări se pot adresa:
- Societăţii: S.C. AGRIRAL MERCURY TRADE S.R.L., cu 
sediul social în sat Bradu, str. Principala, nr. 279, Camera 2, ju-
deţul Argeş, reprezentată de dl. Andrei Popa, tel. 0728877569;
- Administraţiei Bazinale de Apă ARGEŞ -VEDEA Piteşti, 
str. Cămpulung, nr. 6-8, cod postal 0300, tel. 0248/ 223449.

ANGAJEZ 
ŞOFERI 

TIR. 
Tel. 0744755702.

Anunţ public privind depunerea solicitării de 
emitere a acordului de mediu

S.C. CERBUL PROD S.R.L., anunţă publicul intere-
sat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul: “Construire hală pro-
duse manufactură” propus a fi amplasat în oraşul 
Mioveni- satul Racoviţa, str. General Lăcătuşu, nr. 10 
A, jud. Argeş, titular: S.C. CERBUL PROD S.R.L.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul APM Argeş, municipiul Piteşti, str. 
Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de luni - vin-
eri, orele 8.00-13.00 şi la sediul S.C. CERBUL PROD 
S.R.L., com. Mărăcineni, satul Mărăcineni, nr. 468, 
jud.Argeş.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul 
APM Argeş, municipiul Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 
A, jud. Argeş. 

ANGAJEZ 
ŞOFER cat. B,

 pentru AUTOUTILI-
TARĂ 3.5 t, Comunitate. 

Tel. 0727164387; 
0701289247.
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SC angajează: 
- LĂCĂTUŞ 
MECANIC 
- SUDOR 

- DULGHER.
Tel. 0720.689.965.

SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL angajează: 
l ȘOFER TIR  l ȘOFER categ. B l OPERA-
TOR FACTURAREl OPERATOR contabil-
itate primarăl  OPERATOR LOGISTICĂ 
(cu sau fără experienţă). 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

Angajez 
PERSONAL 
VÂNZARE 

LINIE 
AUTOSERVIRE. 
Tel. 0741 761 423, 

0740 563 166.

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 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.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze 

- MUNCITORI necalifi-
cati (SĂPĂTORI). 

Tel. 0722301315.

Vino în echipa Maestro!
Dorim să ne marim echipa şi avem 
locuri disponibile pentru:

MODELATORI 
COVRIGI.

Daca ai ceva experienţă anterioară în domeniu 
ar fi super, dacă nu te vom învăţa noi.
Pentru mai multe detalii: 
0748.980.808(Mihaela)

S.C. angajează 
AMBALATORI 

BĂIEȚI. 
Tel. 0740.045.872.

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 24 IUNIE, 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

24 IUNIE 2021
CURSURI  PE MESERII AUTORIZATE DE MINISTERUL MUNCII ȘI MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE RECUNOSCUTE INTERN ŞI INTERNAŢIONAL 

PÂNĂ LA DATA DE  24 IUNIE 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.

ANGAJEZ 
VÂNZĂTOARE, Piaţa 

Ceair, sector carne, 
program 8 ore. 

Tel. 0726864090.

DODI PLAST TECH,
 cu sediul în DN 65 B, km 

4+610, ANGAJEAZĂ:

MUNCITORI 
NECALIFICAŢI,
 bărbaţi şi femei pentru 

secţia de extrudare folie.
Relaţii, la tel. 0756198593.

SC PANCOR 
CONSTRUCȚII 
SPECIALE SRL
ANGAJEAZĂ

ZIDARI
Relații, la tel. 
0723389777.

HOTEL VICTORIA 
angajează: 

n RECEPŢIONERĂ 
n BUCĂTAR n AJUTOR 

BUCĂTAR 
n OSPĂTAR n ŞOFER 
APROVIZIONARE n  

LĂCĂTUŞ n ELECTRI-
CIAN. Tel. 0722.320.047, 

între orele 8.00 - 16.00.
ANGAJEZ 

SECRETARĂ 
cu jumătate de normă, 

cunoştinţe operare 
calculator. 

Tel. 0731686295.

ANGAJEZ 
INFIRMIERĂ 
pentru cămin de 

bătrâni, Valea Mare- 
Ştefăneşti. 

Tel. 0731686295.

RESTAURANT angajează
 BUCĂTARI, AJUTORI 

DE BUCĂTARI, 
OSPĂTARI, BARMANI, 

cu experienţă. 
Salariu motivant.
 Tel. 0756.276074.

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.

RESTAURANT PAPILE 
GASTRO PUB 

angajează 
BUCĂTAR și AJUTOR 

DE BUCATAR, 
cu experiența.

Tel. 0747 459 238.

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 
VÂNZĂTOARE 

pentru TONETE cu 
ÎNGHEŢATĂ. 

Tel. 0747671277.
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