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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 jenþi + cauciucuri de 
varã, pentru Matiz, stare 
bunã. Tel. 0752170092. 

OFER gratis fân, localitatea 
Hinþeºti. Tel. 0756055825.

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, 7.500 lei, ne-
gociabil. Tel. 0748145116. 
(C.090620210007)

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

VÂND apartament 2 
camere, decoman-
dat, et. 3/ 4, lângã 
Biserica Sf. Ilie. 
Tel. 0765121216 

(C.100620210010) 

APARTAMENTE
3 camere

VÂND/ Schimb/ Închiriez 
urgent apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti- Li-

vezilor. Tel. 0742301801.  
(C.260520210002)

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
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)

CADASTRU
CERTIFICAT ENERGETIC 

Tel. 0248 610 093, 
0744 815 510

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

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

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) 

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

VÂND casã, ultra-
central, 5 camere, 

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

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

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

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

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

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

bane. 0740135566. 
(C.180520210018) 

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

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.090620210001) 

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

VÂND TEREN 
50.000 mp, situat vizavi de 

reprezentanţa FORD, lângă
Jupiter City - Carrefour, 

deschidere 250 m.
Tel. 0799 00 88 22.

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) 

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

VÂND 6.800 mp teren 
intravilan, Albota, 

stradal, deschidere 51 
m. Tel. 0742296035; 

0731140370. 
(C.020620210007) 

VÂND teren 320 mp, Pi-
teºti- Nord, stradal, toate 
utilitãþile. Tel. 0740968881. 

(C.090620210005)

VÂND 1 ha teren 
arabil, extravilan, 

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

0725511165.  

VÂND 800 mp teren in-
travilan ªtefãneºti lângã 
Primãrie, str. Poarta. Tel. 
0733189975.

SPAŢII
ÎNCHIRIEZ

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

TEL. 0799 00 88 33. 

ÎNCHIRIEZ camerã 
pretabilã birou, vis-a-
vis Casa Cãrþii. Tel. 
0721240729; 0758919254. 
(C.180520210019)

ÎNCHIRIERI

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.)

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

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)

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

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)

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

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)

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

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 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)

OFER spre închiriere gar-
sonirã, la casã, lângã 
LIDL- Depou, pentru un 
bãiat. Tel. 0731535199. 
(C.100620210007)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere nou, Den-
suºeanu. Tel. 0722676580. 
(C.100620210008)

OFER închiriere gar-
sonierã, utilatã, Prun-
du, 900 lei, inclus uti-

litãþi. Tel. 0768025886.  
(C.100620210009)

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

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

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)

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

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

PRESTĂRI
SERVICII

AMENAJÃRI interioare/ ex-
terioare. Tel. 0720538595. 
(C.100620210001)

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

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

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

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

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

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

CASE la roºu. 
Tel. 0720538595. 
(C.100620210002)

LICITAŢII
ASOCIAÞIA de Proprietari 
Acord 472, bl. D17, str. 

Exerciþiu, solicitã oferte 
pentru reparaþie acoperiº, 
tronson scara B. Ofertele 
se depun în cutia poºtalã 
de la aceastã scarã, pânã 
la data de 16.06.2021.
Tel. 0724801861. 
(C.090620210003)

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

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

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

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

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)

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)

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

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)

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)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAUT bonã cu experienþã, 
pentru copil de 1 an ºi 5 
luni. Locaþia este în Piteºti- 
Trivale- Tancodrom. Pro-
gram full time 8- 9h/zi. Sala-
riul va fi negociat în funcþie 
de experienþã. Mai multe 
detalii în privat la numarul 
0735079671 - Alina. (C.f. 
5106)

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

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

ANGAJEZ ºofer taxi. 
Tel. 0725576946. 
(C.090620210003)

PENSIUNEA Cora Piteºti 
angajeazã cameristã, ne-
fumãtoare. Salariu net 
1.800 lei+ masã, posibilitate 
cazare. Program: douã zile 
lucrate, 08.00- 22.00,/ douã  
zile libere. Tel. 0724470485. 

(C.090620210004)

CAZINO Piteºti anga-
jeazã femeie de servi-
ciu. Tel. 0765987003. 
(C.090620210006)

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

SOCIETATE de Construcþii 
angajeazã meseriaºi în 
domeniul amenajãrilor 
interioare. Nu se fac de-
plasãri. Tel. 0745296639.  
(C.100620210006)

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

Cauţi un loc de muncă?
Sute de anunţuri de angajare în 

~ Curierul zilei ~
Anunturi de mare şi mică publicitate, eficienţă şi profesionalism.
Alege ziarul cu cel mai mare tiraj!

 ANUNŢURI de MICĂ PUBLICITATE, publicate în Curierul zilei
+                                                                               Detalii, la sediul ziarului
ANUNŢURI de mare PUBLICITATE, postate pe www.curier.ro

ŞANSE MAI MARI 
SĂ FINALIZAŢI 
TRANZACŢIA

COMUNA SĂPATA anunţă publicul interesat asupa 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pent-
ru proiectul: “ Modernizare podeţe pe drumuri comunale 
în comuna Săpata, judeţul Argeş” propus a fi amplasat în 
com. Săpata, judeţul Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la se-
diul APM Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, jud. Argeş 
şi la sediul COMUNA SĂPATA, din com. Săpata, judeţul 
Argeş, în zilele de luni- vineri, între orele 09.00- 11.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Ar-
geş, municipiul Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu

SC General Smart Wash SRL anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul ,, Construire spălătorie auto tip self service, spaţiu 
comercial produse auto şi ȋmprejmuire” propus a fi amplasat ȋn 
oraşul Mioveni, satul Racoviţa, b-dul Dacia, nr. 374, judeţ Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul 
APM Argeş, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC GEN-
ERAL SMART WASH SRL, din comuna Mărăcineni, sat Argeşelu, 
nr. 248, judeţ Argeş ȋn zilele de luni până joi, intre orele 9-13.
Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Argeş, str. 
Egalităţii nr. 50A, jud. Argeş.

Angajez STRUNGAR 
cu experienţă. 

Salariu motivant, 
condiţii bune de lucru. 

Tel . 0722.215.547.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare
DOBRESCU RADU ROBERT  titular al proiectului: ,, Des-
fiinţare clădiri C1, C2, C3, C5 si C6” , anunţă publicul intere-
sat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Argeş – nu se supune evaluării im-
pactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare 
adecvată, pentru proiectul: ,, Desfiinţare clădiri C1, C2, C3, 
C5 si C6” propus a fi amplasat în municipiul Piteşti, str. Petro-
chimistilor, nr. 21, jud. 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, jud. Argeş, în zilele de luni -vineri între orele 
10.00-13.00, precum şi la urmatoarea adresa de internet: http://
apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeş, în termen 
de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ. 

ANGAJEZ 
ŞOFER 

cat. B, 3.5 t
(autoutilitară cu 

prelată), curse 
locale. Cunoştinţe 

manipulare stivuitor 
constituie avantaj. 
Tel. 0723663558. 
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e 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.

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.

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.

ANGAJEZ 
FEMEIE 

PENTRU CURĂŢENIE 
ÎN RESTAURANT. 

Tel. 0731140370.

S.C angajează 
MUNCITORI 

NECALIFICAŢI 
(BĂRBAŢI).

Tel. 0724295535.

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.

SC angajează: 
 CONFECŢIONERI/

SURFILATORI 
cu expereinţă. 

Tel. 0720.638.047.

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.

ANGAJEZ 
ŞOFERI 

TIR. 
Tel. 0744755702.

ANGAJEZ 
INFIRMIERĂ 
pentru cămin de 

bătrâni, Valea Mare- 
Ştefăneşti. 

Tel. 0731686295.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

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.    

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.

GARDEN PUB 
angajează 

AJUTOR BUCĂTAR 
cu/ fără experienţă. 

Tel. 0733956281.

S.C. ANGAJEAZĂ 

INSTALATORI. 
PERIOADĂ 

NEDETERMINATĂ. 
SALARIU 3.000 LEI. 

Tel. 0722978018.

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN ARGEȘ 
ORGANIZEAZĂ CONCURS, în baza H.G. nr. 286/2011 
modificată și completată cu H.G. nr. 1027/2014, la sedi-
ul unităţii din localitatea Pitești, strada Dr. Ana Aslan, 
nr. 1, judeţul Argeş, pentru ocuparea pe durată nede-
terminată a 1 post contractual vacant de INGINER 
IA  , la Staţia  de Ambulanță Piteşti – Birou mișcare 
și exploatare auto, întreținere și reparații auto, revizie 
tehnică.
Pentru ocuparea acestui post candidaţii trebuie să în-
deplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din 
H.G. nr. 286/2011 modificată și completată cu H.G. nr. 
1027/2014.
Condiţiile specifice necesare participării la concurs sunt:
-posesor de diplomă de licență studii tehnice;
- vechime: 6 ani și 6 luni vechime în specialitate ;
Concursul se va desfăşura în data de 6 iulie  2021, ora 
11:00 - proba scrisă şi în data de 12 iulie 2021, ora 12:00 
- proba interviu.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Ser-
viciului de Ambulanță Județean Argeş până la data de 28 
iunie 2021 ora 14:00 și trebuie să conţină documentele 
prevăzute de art. 6 din H.G. nr. 286/2011 modificată și 
completată cu H.G. nr. 1027/2014.
Bibliografia se va afişa la sediul Serviciului de Ambulanță 
Județean Argeș.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Servi-
ciului de Ambulanță Județean Argeș și la telefon 
0248/285.740.

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.

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.

Angajez BUCĂTAR şi 
OSPĂTAR, 

persoane serioase, 
condiţii avantajoase. 

Tel. 0722215547.

MONDO AGRAR SRL, cu sediul social în Sat Slobozia ( Com. Popeş-
ti ), nr. 434, camera 1, jud. Argeş, având cod de identificare fiscală  
18564290 şi înmatriculată la  ORC Argeş sub numărul J03/599/2006, 
reprezentata legal de lichidator judiciar Projuridic IPURL, orga-
nizează licitaţie publică deschisă cu strigare in zilele de 18, 25 iunie 
si 02 iulie 2021 ora 10,00 la sediul  filialei UNPIR  Argeş, din mun. 
Piteşti,  B-dul I.C. Brătianu, nr.10, bloc B2, mezanin, jud. Argeş, pentru 
vânzarea următoarelor bunuri: autoutilitara Renault Kangoo an 1999, 
AG-05MEP,  al cărui preţ pornire licitaţie este de 1645 lei la care se 
adaugă TVA; utilaj fabricat cofrage pentru oua,  al cărui preţ pornire 
licitaţie este de 105735 lei la care se adaugă TVA; laptop HP al cărui 
preţ pornire licitaţie este de 140 lei la care se adaugă TVA;  a 2 bucati 
birou al căror preţ pornire licitaţie este de 60 lei/buc la care se adaugă 
TVA;  a 2 bucati scaune al căror preţ pornire licitaţie este de 11 lei/
buc la care se adaugă TVA;  a 3 bucati raft birou al căror preţ pornire 
licitaţie este de 140 lei/buc la care se adaugă TVA;  
În toate cazurile ofertanţii vor trebui să depună o cerere de participare 
la licitaţie ce va fi insoţită de următoarele documente: dovada achitării 
cauţiunii de minim 10% din preţul de pornire la licitaţie al bunurilor,   
in contul Mondo Agrar SRL - societate in faliment  nr. R042 BREL 
1200 3621 0RO1 1001 deschis la LIBRA INTERNET BANK;  copie 
Certificat de înregistrare firma; Imputernicire pentru cel ce reprezinta 
firma la licitaţie; copie carte de identitate a celui ce participă la lici-
taţie; până in ziua premergatoare licitaţiei ora  12.00, la adresa de email 
projuridic2010@yahoo.com urmand ca originalele sa fie prezentate in 
ziua licitatiei.
Pentru ofertanţii care nu vor fi declaraţi adjudecatari aceasta cauţiune 
urmează să fie restituită , la cerere. Preţul integral al bunurilor adjude-
cate urmează a fi achitat în termen de maxim 30 zile de la data licitaţiei. 
Factura va fi emisă după achitarea integrală a bunurilor adjudecate.
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic intre orele 10 - 14 la telefon  
0729 980 402 lichidator judiciar sau   domnul  Cristi  0746802483. 

CONSTRUCT EVAL PROIECT SRL, cu sediul social în Oraş 
Ştefăneşti, sat  Ştefăneştii Noi, str. Oana Brătianu, nr. 50,  jud. Argeş, 
având cod de identificare fiscală 21113428 si înmatriculată la  ORC 
Argeş sub numărul J03/352/2007, prin judiciar Projuridic IPURL, 
organizează licitaţie publică deschisă cu strigare in zilele de 18, 25 
iunie si 3 iulie 2021 ora 9:30 la  sediul  UNPIR Filiala Argeş  din mun. 
Piteşti, B-dul I.C. Brătianu nr.10, bloc B2, mezanin, jud. Argeş, pent-
ru vânzarea Autoturismului Dacia Logan cu numar de inmatriculare  
AG-11-UXS al cărei preţ de pornire licitaţie fără TVA este de  5815 lei 
În toate cazurile ofertanţii vor trebui să depună o cerere de participare 
la licitaţie ce va fi însoţită de următoarele documente: dovada achitării 
cauţiunii de minim 10% din preţul de pornire la licitaţie în contul Con-
struct Eval Proiect SRL  nr.   RO53 BREL 0002 0007 1418 0100 deschis 
la Libra Internet Bank;  copie Certificat de înregistrare firma; Imputer-
nicire pentru cel ce reprezinta firma la licitaţie; copie carte de identitate 
a celui ce participă la licitaţie; până in ziua premergatoare licitaţiei ora  
12.00, la adresa de email projuridic2010@yahoo.com  originalele ur-
mând a fi prezentate în ziua licitaţiei.
Pentru ofertanţii care nu vor fi declaraţi adjudecatari această cauţiune 
urmează să fie restituită , la cerere, în termen de trei zile lucrătoare.  
Preţul integral al bunurilor adjudecate urmează a fi achitat în termen 
de maxim 30 zile de la data licitaţiei. Predarea  si facturarea bunurilor 
va fi facută după achitarea integrală a acestora. 
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic intre orele 10 - 14 la telefon  
0729 980 402 lichidator judiciar. 

SOCIETATE DE TRASNPORT angajează 
ŞOFERI BASCULĂ 8x4 - lucru în şantier şi 
ŞOFERI AUTOCAMION - transport inter-

naţional pe ruta România-Franţa. Telefon 0727 760 240.

SC angajează:
 - LUCRĂTOR COMERCIAL pentru MANIPULARE 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
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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.

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.

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.

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.
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.

S.C SILMARIA NIS 
SPEDITION angajează 
ŞOFERI TIR şi 

3,5 tone. 
Tel. 0745894900.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze 

- MUNCITORI necalifi-
cati (SĂPĂTORI). 

Tel. 0722301315.

SC de construcţii 
angajează în condiţii 
salariale avantajoase 

MAISTRU/
INGINER şi 

INSTALATOR. 
Tel. 0774.430.829.

CATYON TECH 
PRODUCT angajează 
CONFECŢIONER şi 

MONTATOR 
tâmplărie PVC, 

cu/fară experienţă. 
Tel. 0722.434.694.
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