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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND pianinã, 
perfectã stare, 
acordatã. Tel. 
0744313866. 

(C.180520210024) 

VÂND porumb boabe ºi vin 
superior( Feteascã- Vran-
cea). Tel. 0723569502. 
(C.140620210012)

STÂLPI, ºpalieri me-
talici noi pentru gar-
duri- vie, 2,10 m, 20 lei/ 
bucatã. 0765376535. 
(C.140620210006)

PLATBANDÃ perfo-
ratã pentru pãtule, gar-
duri( 200x11x0,35 cm), 
10 lei. Tel. 0735711295. 
(C.140620210007)

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

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)

VÂND SuperNova, an fa-
bricaþie 2002, km reali 
116.000. Tel. 0770140535. 
(C.150620210001)

STRĂINE
VÂND Mercedes 
C 220, fabricaþie 

2008, diesel, capa-
citate 2.2, pano-
ramic, full total. 
Tel. 0744313866 

(C.180520210031) 

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

VÂND Toyota Aigo, au-
tomatã, fabricaþie 2015, 
64.000 km, stare nouã, su-
per full. Tel. 0744616916. 
(C.150620210007)

 

VÂND VW Tigu-
an, fabricaþie, 
2009, unic pro-
prietar, Diesel, 
4X4, extra-full. 
0744313866.  

(C.180520210026) 

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND garsonierã 
Rãzboieni, et. 1, 23.000 
euro. Tel. 0799008822.  
(C.030620210020)

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

VÂND garsonierã de-
comandatã, 38 mp, re-
novatã, mobilatã, utilatã 
total 2021, Prundu- stra-
dal. Tel. 0721337882.  
(C.070620210003)

VÂND garsonierã, confort 
III, et. 3, mobilatã, utilatã, 
Rãzboieni. 0747118435.  
(C.150620210016)

APARTAMENTE
2 camere

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

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

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

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

VÂND apartament 2 came-
re, construcþie 2019, parter, 
pretabil firmã, Trivale, toa-
te îmbunãtãþiriele, preþ ne-

gociabil. Tel. 0764615764. 
(C.080620210011)

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 ca-
mere, confort 2, zona Ba-
natului, etaj 3, cu balcon la 
dormitor, centralã termicã, 
izolaþie exterioarã, liber. 
Preþ 46.000 euro, uºor ne-
gociabil. Tel. 0734700065. 
(C.b.f. 2389)

VÂND apartament Piteºti, 
zona Ceair - Calea Bu-
curesti, 2 camere,  etajul 
2,  bloc cu 4 nivele, zonã 
liniºtitã  multa verdeaþã, 
acces uºor la spaþii comer-
ciale, ºcoalã, piaþa cen-
tralã, preþ 53.000 euro, ne-
gociabil. Tel. 0724046782. 
(C.160620210002)

APARTAMENTE
3 camere

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

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

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

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

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

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

VÂND casã, Bradu, 
8 camere, 4 bãi, 
living, bucãtãrie, 
garaj ºi camerã 

depozitare, 380V, 
2 centrale, toate 
utilitãþile. Preta-
bilã 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 vilã lângã Mi-
cromotoare, bucãtãrie 
varã/ iarnã, toate uti-
litãþile. 0770291137. 
(C.280520210006)

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

VÂND casã, com. Stol-
nici, toate utilitãþile.  
0732522436.

TERENURI
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 6.000 mp te-
ren, varianta Slati-
na. 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.

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

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

bane. 0740135566. 
(C.180520210018) 

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

VÂND teren intravilan, 
în loc. Bradu, 8 loturi: 7 
loturi cu suprafaþã 510- 
580 mp; 1 lot -1.100 mp, 

str. Buna Vestire, nr. 
20. Tel. 0722561017.  
(C.140620210028)

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 6.800 mp teren 
intravilan, Albota, 

stradal, deschidere 51 
m. Tel. 0742296035; 

0731140370. 
(C.020620210007) 

VÂND teren 2.000 mp, 
împrejmuit 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 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 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)

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-

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 02.07.2021
n STIVUITORIST
n MACARAGIU
n FOCHIST 
(OPERATOR CAZANE)

n AUTOMATIŞTI CENTRALE TERMICE
n LIFTIER
n OPERATORI RECIPIENTE GPL
n LABORANT OPERATOR TRATAREA APEI

PLATA ÎN 3 RATE
RELAŢII, LA SEDIUL ASOCIAŢIEI DIN PITEŞTI, STR. AL. ODOBESCU 

NR. 11, CĂMIN 1 SECONA, ETAJ II, CAM. 1, (ZONA PIAŢA CEAIR),                  
TEL. 0248 222 200, 0248 606 222, 0744 102 000 

şi BDUL REPUBLICII BL. 5, IRTA (VIZAVI DE AJOFM), TEL 0248 222 228.
CERTIFICATUL DE CALIFICARE PROFESIONALĂ SE ELIBEREAZĂ 
ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII ÎNVĂTĂMÎNTULUI.

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

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

DOAMNÃ maturã. 
Tel. 0723035575. 
(C.160620210011)

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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travilan ªtefãneºti lângã 
Primãrie, str. Poarta. Tel. 
0733189975.

SPAŢII
ÎNCHIRIEZ

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

TEL. 0799 00 88 33. 

ÎNCHIRIERI
ÎNCHIRIEZ garsoni-
erã la vilã, Fabrica de 
Bere. Tel. 0723811919. 
(C.110620210001)

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

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

OFER închiriere gar-
sonierã, ultracen-
tral, termen lung, 150 
euro. 0745082411. 
(C.020620210016)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, de lux, 
în vilã, intrare separatã, 
ultramodern, parcare, 
B-dul. N. Bãlcescu, nr. 
18. Tel. 0740454690; 
0756274285. (C.240 
520210010)

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

OFER închiriere gar-
sonierã, utilatã, Prun-
du, 900 lei, inclus uti-
litãþi. Tel. 0768025886.  
(C.100620210009)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, cf. 2, Gã-
vana 2. Tel. 0721163986.  
(C.070620210001)

OFER închiriere apar-
tament 3 camere, 
Zona Nicolae Dobrin( 
Stadion), mobilat, uti-
lat. Tel. 0721226470. 
(C.070620210004)

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

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, par-
ter, zona Dedeman. 
Tel. 0744963528. 
(C.110620210005)

OFER închiriere 2 ca-
mere, cf. 1, la bloc, 700 
lei. Tel. 0788713840.  
(C.140620210005)

OFER spre închiriere gar-
sonierã Gãvana III, preþ 
800 lei. Tel. 0744499218.  
(C.140620210016)

PRIMESC în gazdã la 
casã -curte, zona Poliþie- 
Rãzboieni. 0773331186.  
(C.140620210027)

ÎNCHIRIEZ aparta-
ment 2 camere, Triva-
le, et. 1, centralã. Con-
venabil. 0758625780.  
(C.140620210018)

APARTAMENT 3 ca-
mere, Fabrica de Bere, 
complet mobilat, centralã 
termicã, izolat, termopa-
ne, preþ 1.100 lei, nego-
ciabil. Tel. 0744432993. 
(C.150620210009)

OFER închiriere 
apartament 2 came-
re, mobilat, Gãvana 
III. Tel. 0735012166. 
(C.160620210010)

PRIMESC o fatã în gazdã, 
Trivale. 0755940204; 
0 7 5 7 5 8 6 6 2 8 . 
(C.160620210001)

OFER închiriere garso-
nierã,  mobilatã, utilatã,  
nefumãtori, Prundu- De-
pou. Tel. 0751703623. 
(C.160620210003)

ÎNCHIRIEZ/ Vând garsoni-
erã Prundu- Depou, nemo-
bilatã. Tel. 0744992193. 
(C.160620210004)

OFER închiriere gar-
sonierã, zona De-
pou. Tel. 0729174126.  
(C.160620210009)

LOCURI DE VECI
VÂND cavou 4 locuri, 
în Cimitirul Sf. Gheor-
ghe, zona 1+ niºã se-
parat. Tel. 0744693641. 
(C.110620210002)

VÂND cavou 10 locuri, 
Cimitirul Sf. Gheorghe, 
zona 1. Tel. 0744693641. 
(C.110620210003)

VÂND criptã în Ci-
mitirul Sf. Gheorghe. 
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 familie pentru în-
grijire cu rãmânere în 
spaþiu. Tel. 0744960755.  
(C.250520210002)

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

CAUT doamnã pen-
tru îngrijire bãtrânã 
imobilizatã, perma-
nent. Tel. 0743382708.  
(C.040620210001)

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

PRESTĂRI
SERVICII

CADASTRU-carte funci-
arã! Terenuri-450 lei! Apar-
tamente-250 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.100620210004)

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

ECHIPÃ executã case la 
roºu, interioare ºi exteri-
oare. Tel. 0744786495. 
(C.140620210003)

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)

AMENAJÃRI in-
terioare/ exterioa-
re. Tel. 0720538595. 
(C.100620210001)

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

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

PIERDERI
PIERDUT certificat de 
înregistrare ºi certifi-
cat constatator, emis de 
Oficiul Registrului Co-
merþului Argeº, seria B, 
nr. 1619952, aparþinând 
S.C. Principio Consulting 
S.R.L., CUI 15710766, J 
03/119/2003. Se declarã 
nule. (C.160620210008)

MEDITAŢII
MATEMATICÃ ori-
ce nivel. Prima ºedinþã 
gratis. Posibil acasã 
la elev. 0726348243. 
(C.150620210015)

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

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)

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

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

DOMN, pensionar, do-
resc prietenie ºi me-
naj, eventual cãsãto-
rie. Tel. 0785621217. 
(C.140620210008)

TÂNÃR, 34 ani caut 
mãmicã pentru fetiþa 
mea. Tel. 0751120856.  
(C.140620210009)

DOMN prezenta-
bil caut dnã discre-
tã, de caracter, relaþie 
stabilã. 0728856281. 
(C.150620210006)

DOMN, 44 ani, 1.65/70, 
fãrã obligaþii, posesor 
auto, situaþie bunã, servi-
ciu stabil doresc partenerã, 
vârstã apropiatã pentru 
cãsãtorie. 0741022160 
(C.160620210004)

TÂNÃR,  39 ani, do-
resc cunoºtinþã doam-
nã pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0755505855.  
(C.160620210007)

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

MICI AFACERI
VÂND scule pentru re-
paraþii auto- vulcanizare, 
tinichigerie auto, vopsi-
torie, cu elevator ºi mai 
multe componente pen-
tru service auto. Toate 
noi. Tel. 0775193321. 
(C.160620210005)

ANGAJĂRI
ANGAJÃM ºoferi maxi- 
taxi, curse regula-
te. Salariu avantajos. 
0751360767. (C.f. 3737)

S.C. ANGAJEAZÃ ºofer 
TIR( 22 T)pentru cur-
se România- Turcia, 
România- Anglia ºi co-
munitate. Salariu atrac-
tiv. Tel. 0799700007; 
0 7 3 1 9 0 0 0 0 0 . 
(C.200520210016)

S.C. angajeazã fai-
anþari, zugravi, rigip-
sari, muncitori necalifi-
caþi. Tel. 0760777077.  
(C.120520210001)

CÃMIN de bãtrâni 
ªtefãneºti, angajea-
zã bucãtãreasã  ºi in-
firmierã. 0747136475; 
0 7 4 9 0 1 0 3 0 3 . 
(C.150620210018)

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

ANGAJEZ munci-
tori în construcþii. 
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)

Societate comercială 
cu capital străin, 
angajează ŞOFER 

categoria C+E autorizat 
ISCIR, MACARAGIU 

grupa A. Relaţii la tel. 
0248/610.216 

sau la email: 
ion.zamfir@suez.com.

RESTAURANT angajea-
zã bucãtar pentru eve-
nimente, salariu 3000 
net + bonusuri, normã 
întreaga sau colaborare. 
0744607885. (C.opl)

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

SOCIETATE de Con-

strucþii angajeazã me-
seriaºi în domeniul 
amenajãrilor interioa-
re. Nu se fac deplasãri. 
Tel. 0745296639.  
(C.100620210006)

ANGAJÃM doamnã 
spãlat vase- restau-
rant. Tel. 0728119444. 
(C.140620210001)

S.C. Angajeazã mun-
citor cu permis catego-
ria B. Tel. 0760238306. 
(C.140620210032)

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

ANGAJÃM ajutor bucãtar 
ºi ajutor pizzer, perioa-
dã îndelungatã, minim 
3.000 lei salariu+ bo-
nusuri, program flexi-
bil. Tel. 0728119444. 
(C.070620210008)

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

ANGAJEZ ºofer cu 
experienþã, 7.5 t, Ro-
mânia- Franþa, tur- re-
tur. Tel. 0724268382.  
(C.080620210017)

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

ANGAJEZ vânzã-
toare legume- fruc-
te. Tel. 0735887040. 
(C.090620210006)

S.C. angajeazã per-
sonal patiserie. 
Tel. 0745457459.  
(C.110620210004)

ANGAJEZ ºofer basculan-
tã 8 x 4. Tel. 0736373575.  
(C.140620210010)

ANGAJEZ vânzãtoare 
cu experienþã magazin 
alimentar, Trivale- Com-
pex 1. Tel. 0745572222.  
(C.140620210020)

ANGAJEZ ºofer 3.5 
t, tur-retur, comuni-
tate. 0768072311.  
(C.140620210021)

S.C Angajeazã stivuitorist 

cu autorizaþie I.S.C.I.R. 
Tel. 0784273942 
(C.140620210031)

ªCOALA Post Licealã 
FEG Piteºti face înscrieri 
pentru calificãrile: asistent 
medicinã generalã, asis-
tent medical de farmacie, 
asistent medical de balne-
ofizio- kinetoterapie. Re-
laþii la tel: 0248/216769; 
0760663931; www.scoala-
feg.ro (C.140620210019)

S.C. ANGAJEAZÃ insta-
latori cu sau fãrã experi-
enþã. Tel. 0722752952.  
(C.150620210004)

ANGAJEZ lucrãtori în 
construcþii pentru fini-
saje interioare ºi exte-
rioare în Franþa. Tel. 
0 0 3 3 0 7 7 1 8 4 2 1 5 1 . 
(C.150620210005)

COMPLEXUL Poieniþa- 
Costineºti angajeaza: 
bucãtari, ajutor bucãtar, 
ospãtari, barmani, casieri, 
receptionere, cameriste, 
muncitori necalificaþi. Ofe-
rim cazare, masã, contract 
muncã, salarii motivante. 
0765621400; 072684985; 
0784388122.  (C.opl)

ANGAJEZ muncitor 
calificat/ necalificat în 
domeniul mobilieru-
lui. Tel. 0744897426. 
(C.150620210010)

ANGAJEZ tâmplar- ta-
piþer ºi croitoreasã. 
Tel. 0720426093; 
0743356969.(C.1506202 
10011)

ANGAJEZ ºofer 3,5 T, 
pentru comunitate. Tel. 
0732983634.

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

RECRUTEZ agenþi asi-
gurare. Tel. 0723809729. 
(C.160620210006)

FIRMÃ curãþenie angajea-
zã urgent personal pentru 
spaþii exterioare centru 
comercial Piteºti ºi Câm-
pulung. Programul este în 
ture: 12h/zi, salariul înce-
pand cu 1500 lei. Relatii 
la: 0731073375.   (C.opl)

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

 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

DECESE
Soarele vieþii a apus pentru o fiinþã atât 
de dragã nouã, PREDESCU VERONICA. 
În acest univers al tristeþii ne rãmân ste-
lele amintirilor, care sã ne aline durerea. 
Ai fost cea mai bunã mamã ºi soþie, iar 
acest lucru îl vom purta mereu în sufletele 

noastre. Odihneºte-te în pace! Nu te vom uita nicio-
datã! Cu dragoste ºi dor a ta fiicã, Adi ºi soþul tãu Meri. 
Înmormântarea va avea loc azi, 15.06.2021, ora 11.00, 
la Biserica Mavrodolu din Piteºti.  (C.140620210022) 

Anunţ public privind dezbaterea publică
S.C.INTERCONT  GSM S.R.L. anunta publicul interest asu-
pra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului pen-
tru proiectul: „Construire hotel 4 stele cu regim de înaltime propus 
S+P+4E prin desfiintarea corpului C4 si desfiintarea partiala suprae-
tajare si extindere corpului C3”- (desfiintarea corpului C4 (actual 
C2) - rezervor combustibil)” , propus  a  fi  amplasat  in  municipiul  
Pitesti, str. Nicolae Balcescu nr.143, jud. Arges .
Tipul deciziei posibile luate de catre APM Arges poate fi emiterea sau 
respingerea acordului de mediu.
Raportul privind impactul asupra mediului poate fi consultat la sedi-
ul APM Arges din Pitesti str. Egalitatii nr.50A, jud. Arges în zilele de 
luni-vineri, între orele 9-13.
Documentul mentionat este disponibil si la adresa de internet www.
apmag.anpm.ro
Sedinta de dezbatere publica se va organiza electronic, iar in cazul 
in care situatia pandemica la nivelul judetului Arges va permite orga-
nizarea de întruniri, aceasta se va desfasura la sediul Primariei munic-
ipiului Pitesti, str.Victoriei nr.24, judetul Arges, în data de 20.07.2021, 
ora 12.00 pe baza punctelor de vedere/sesizarilor/comentarilor/obser-
vatiilor transmise de publicul interesat.
Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observaţii 
privind documentele mentionate la sediul APM Arges din Pitesti str.
Egalitatii nr.50A, jud. Arges pana la data de 20.07.2021.

INTERNATIONAL  LAZAR COMPANY
ANGAJEAZA: MECANICI AUTO, ELECTRIC-

IENI AUTO şi TINICHIGII
Conditii de ocupare: n calificare in domeniu n experienta 
in domeniu reprezinta un avantaj n lucru cu echipamente 
specifice, precizie, atentie deosebila la detalii.
Asteptam CV-urile dumneavoastra la nr. fax: 0248/270700, pe 

adresa de e-mail: office@intlazar.ro,  sau la sediul societatii 
din Loc. Bascov, str. Serelor, nr.19, Jud. Arges. 

Informatii suplimentare la nr. de telefon: 0720/700 014 .
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SC angajează: 
 CONFECŢIONERI/

SURFILATORI 
cu expereinţă. 

Tel. 0720.638.047.

ANGAJEZ 
FARMACIST şi 

ASISTENT 
FARMACIE. 
Tel. 0787670596.

SC PRESTO TIG MT 
- cu sediul în PITEŞTI, str. 

Depozitelor, angajează
 3 LĂCĂTUŞI confecţii 

metalice. Nu ne intresează 
diploma de lăcătuş, expe-
rienţă / dexteritatea sunt 

necesare. 
Se lucrează doar la punctul 
de lucru în atelier,  pentru 

carosari / echipări autoutili-
tare. Nu se plecă în depla-
sari 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.

S.C. angajează ŞOFERI 
TIR, curse România- 

Slovenia, tur- retur. 
Salariu + diurnă atractive. 

Tel. 0741782976.

S.C. ANGAJEAZĂ:
- INSTALATORI;

- SUDORI ŞI LUCRĂTO-
RI ÎN CONSTRUCŢII. 

Tel. 0728283798. 

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

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

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

puteți contacta și la  0377 881 210. 
Vă aşteptăm!

S.C. ARGIF S.A angajează:
- MAIŞTRI CONSTRUCŢII;

- TEHNICIENI CONSTRUCŢII;
- MUNCITORI calificaţi şi 
necalificaţi în construcţii;

- CONDUCĂTOR AUTO (auto-
basculantă)- cu card şi atestat.

Tel. 0248/219309.

SERVICIUL PUBLIC DE EXPLOATARE A PAT-
RIMONIULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI, cu se-
diul în Pitești, str. Calea Bucureşti, bl.U3 parter, CÎF 
RO 18812396, telefon 0248/210.380, int.125, ORGA-
NIZEAZĂ LICITAŢII PUBLICE cu plic închis, (con-
form HCL nr. 185, 186, 187/27.05.2021) în data de 
14.07.2021, după cum urmează:
- la ora 10:00 pentru închirierea unui teren de 93 mp din in-
cinta plajei descoperite situate în str. Costache Negri, pentru 
amenajarea unei terase de alimentaţie publică, conform HCL 
nr. 185/27.05.2021;
- la ora 11:00 pentru închirierea unui teren de 70 mp din in-
cinta plajei descoperite situate în cartierul Trivale, pentru 
amenajarea unei terase de alimentaţie publică, conform HCL 
nr.186/27.05.2021;
- la ora 12:00 pentru închirierea unui teren de 60 mp din incinta 
plajei descoperite situate în cartierul Tudor Vladimirescu, pent-
ru amenajarea unei terase de alimentaţie publică, conform HCL 
nr.187/27.05.2021;
Înscrierile pentru participarea la licitaţie (taxă participare 150 
lei; caietul de sarcini100 lei) și informaţiile suplimentare se pot 
obţine de la sediul instituției. Ofertele se depun în două plicuri 
sigilate, unul exterior și unul interior, conform documentaţiei 
aprobate, la secretariatul instituției. Data limită de depunere 
a ofertelor de participare la licitaţie este de 06.07.2021, 
ora 15:00.

SERVICIUL PUBLIC DE EXPLOATARE A PAT-
RIMONIULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI, cu se-
diul în Pitești, str. Calea Bucureşti, bl.U3 parter, CIF 
RO 18812396, telefon 0248/210.380, int.125, ORGA-
NIZEAZĂ LICITAŢII PUBLICE cu plic închis, (con-
form HCL nr. 202/27.05.2021) în data de 15.07.2021, 
după cum urmează:
- la ora 10:00 pentru închirierea a două terenuri, fiecare a câte 
80 mp, situate în Piața Primăriei, pentru amenajarea unor terase 
de alimentaţie publică;
- la ora 11:30 pentru închirierea unui teren de 80 mp, situată 
lângă Mall Trivale, pentru amenajarea unei terase de alimen-
taţie publică;
- la ora 12:30 pentru închirierea a două terenuri, fiecare a câte 
80 mp, situate în Piața Vasile Milea, pentru amenajarea unor 
terase de alimentaţie publică.
Înscrierile pentru participarea la licitaţie (taxă participare 150 
lei; caietul de sarcini100 lei) și informaţiile suplimentare se pot 
obţine de la sediul instituției. Ofertele se depun în două plicuri 
sigilate, unul exterior și unul interior, conform documentaţiei 
aprobate, la secretariatul instituției. 
Data limită de depunere a ofertelor de participare la 
licitaţie este de 06.07.2021, ora 15:00.

S.C. ANGAJEAZĂ 

INSTALATORI. 
PERIOADĂ 

NEDETERMINATĂ. 
SALARIU 3.000 LEI. 

Tel. 0722978018.

MINIMARKET angajeză 
LUCRĂTOR COMERCIAL 

în Valea Mare Ştefăneşti. Cerințe minime: cunoștințe 
minime în domeniu. Pentru bărbați posesor permis 

conducere. Contact: 0741 104 497 sau CV pe e-mail: 
magda.nedelcu@yahoo.com

SOCIETATE DE 
CONSTRUCŢII 

angajează 

MUNCITORI, 
posesori permis cat. B. 

Se lucrează şi în depla-
sare. Salariu 3.000 lei+  

1.000 lei diurnă. 
Tel. 0763552046.

ANGAJĂM ŞOFER 
TIR, România - 

Turcia, tur- retur. 
Tel. 0766555155.

SC LAS VEGAS-MI SRL 
ANGAJEAZĂ

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

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

ANGAJEZ 
INSTALATOR 

GAZE, 
SUDORI 

POLIETILENA.
Tel. 0770825872.

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ:

n OPERATOR MAŞINI 
COMANDĂ NUMERICĂ 

n CONTROLOR CALITATE 2D
n  ŞEF PROIECT 

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.

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

FUNDATIA  LEUL ALBASTRU (fosta Fundatia pentru Eval-
uarea Competentelor in Educatie – FECED) titular al proiect-
ului „Construire centru de zi – Leul albastru”, anunta public-
ul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre 
Agentia pentru Protectia Mediului Arges – nu se supune eval-
uarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecva-
ta, pentru proiectul”Construire centru de zi – Leul albastru”, 
propus a fi amplsat in comuna Bradu, satul Geamana, str. Valea 
Geamana nr. 64, judet Arges.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentea-
za pot fi consultate la APM Arges cu sediul in Pitesti, str. Egali-
tatii nr. 50, judet Arges, in zilele de luni-vineri intre orele 10-13, 
precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmag.anpm.
ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la 
proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Arges, in termen 
de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

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.

CRONOS angajează 
MUNCITORI 
NECALIFICAŢI 

în DEPOZIT MATERIALE 
de CONSTRUCŢII Albota. 

Tel. 0744.706.707.

SOCIETATE COLECTARE DEŞEURI 
angajează  

MUNCITORI NECALIFICAŢI, 
perioadă nedeterminată. Tel. 0762249031.

Piteşti, str. Depozitelor, nr. 14. 

ANUNŢ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC PITEŞTI 
ORGANIZEAZĂ în data de 08 iulie 2021, în conformitate 
cu art. 7 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 
martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare,  la 
sediul din strada Obor nr.3, CONCURS pentru ocuparea 
unui post contractual temporar vacant de MUNCITOR 
CALIFICAT-TÂMPLAR, în cadrul Atelierului Admin-
istrare şi Intreţinerea Domeniului Public, pe perioadă 
determinata de 12 luni.
Condiţii participare:
- cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
-  să cunoască limba română scris şi vorbit;
- vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliber-
ată de medicul de familie;
- să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar, conform Cod-
ului Muncii;
- să nu fi fost condamnat definitiv conf.art.3, lit.g din Regulamentul 
Cadru aprobat prin HG286/23.03.2011.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului de muncitor calificat-tâm-
plar:
- vechime minimă în calificarea solicitată 5 ani;
- școală profesională/liceu de profil  sau curs de calificare în meseria 
de tâmplar;
Dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la 
data de 29.06.2021, ora 15.00.
În data de 30.06.2021  orele 15.00 , se afişează  procesul verbal privind 
selecţia dosarelor de concurs cu menţiunea admis sau respins.
Contestaţiile, privind rezultatul selecţiei dosarelor  de concurs, se 
depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 01.07.2021, orele 
15.00. Concursul, pentru ocuparea postului de muncitor calificat-tâm-
plar, constă în  următoarele probe:
- proba practică va avea loc în data de 08.07.2021 începând cu ora 
10.00;
- interviul va avea loc în data de 12.07.2021 începând cu ora 10.00;
Relaţii suplimentare se obțin de la sediul A.D.P. Piteşti, serviciul 
Resurse Umane, telefon 0248 223526, interior 113.

ANUNŢ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC PITEŞTI, cu 
sediul în Pitesti, strada Obor nr.3, ORGANIZEAZĂ CON-
CURS în data de 07 iulie 2021, orele 10.00, la sediul serviciului 
Grădina Zoologică situat in padurea Trivale, DJ703E Piteşti-Bă-
bana,  în conformitate cu art. 7 alin. 4 din H.G.nr.286/ 2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea unui 
post contractual temporar vacant de MUNCITOR NECALI-
FICAT (CRESCĂTOR, ÎNGRIJITOR ANIMALE SĂLBATI-
CE CAPTIVE), pe perioadă determinată de 12 luni.
Condiţii de participare:
- cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
- să cunoască limba română scris şi vorbit;
- vârsta minima de 18 ani;
- nu necesită vechime;
- trebuie sa aiba studii minim 8 clase;
- să aibă capacitatea deplină de exerciţiu;
- să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului pentru 
care candidează (apt din punct de vedere medical şi psiholog-
ic), atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul 
de familie;
- să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar conform 
Codului Muncii;
- să nu fi fost condamnat definitiv conform art.3, lit.g din Reg-
ulamentul cadru din 23.03.2011 aprobat prin H.G. nr.286/2011;
Dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până 
la data de 29.06.2021, orele 15.00.
În data de 30.06.2021 orele 15.00, se afişează  procesul verbal 
privind selecţia dosarelor de concurs cu menţiunea admis sau 
respins.
Contestaţiile, privind rezultatul selecţiei dosarelor  de con-
curs, se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 
01.07.2021, orele 15.00.
Concursul pentru ocuparea unui post contractual temporar 
vacant de muncitor necalificat(crescător,îngrijitor animale săl-
batice captive), pe perioadă determinată constă în probă prac-
tică şi interviu:
- proba practică va avea loc în data de 07.07.2021, ora 10.00.
- interviul  va avea loc în data de 09.07.2021, ora 10.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse 
Umane, telefon 0248 223526, interior 113.

FORCE ROMA INTERIM 
angajează pentru 

utilizatorul sau din Franţa: 
LĂCĂTUŞI 

MECANCI (cunoştinţe 
desen tehnic) şi 
BUCĂTARI/
OSPĂTARI. 

Se asigura transport si 
cazare. Detalii la tel. 

0771.283.246.

SOCIETATEA SELCA SA
 angajează RESPONSABIL 
PARC AUTO (maşini de 

transport +utilaje)Respons-
abilităţi: cordonare parc auto: 

autoturisme, utilaje con-
strucţii, basculante, automa-
laxoare, urmărire reparaţii, 

urmărire consumuri. Prefer-
abil experienţă în domeniu 
şi utilizarea sistemelor GPS 
de monitorizare a activităţii, 

diplomă inginer auto.
Detalii  suplimentare la: 

0724447691; 
office@selca.ro

TECHWISE  ELECTRONICS 
angajează TEHNICIAN 

de service/ 
ELECTROMECANIC 

de service. Tel. 
0731668912; 0728239548.

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.



Publicitate
Joi, 17 iunie 2021

Curierul zilei - pag. 11

SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL angajează: 
l ȘOFER TIR  l ȘOFER categ. B l OPERA-
TOR FACTURAREl OPERATOR contabil-
itate primarăl  DISPECER TRANSPORT 
(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.

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.

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.

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.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze 

- MUNCITORI necalifi-
cati (SĂPĂTORI). 

Tel. 0722301315.

CATYON TECH 
PRODUCT angajează 
CONFECŢIONER şi 

MONTATOR 
tâmplărie PVC, 

cu/fară experienţă. 
Tel. 0722.434.694.

ANGAJEZ 
ŞOFERI 

TIR. 
Tel. 0744755702.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

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.

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.

RESTAURANT 
angajează în Piteşti:
 LUCRĂTORI 
COMERCIALI;

 AJUTOR 
BUCĂTAR:

 CONTABIL 
CASIER. Tel. 

0746250664; 0723023072.

SC angajează: 
 LĂCĂTUŞ 
MECANIC 
 SUDOR 

 DULGHER.
Tel. 0720.689.965.

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.    

GARDEN PUB 
angajează 

AJUTOR BUCĂTAR 
cu/ fără experienţă. 

Tel. 0733956281.

FIRMĂ de 
Construcţii 

angajează: ZIDARI, 
FAIANŢARI, RI

GIPSARI, VOPSI
TORI şi MUNCI

TORI necalificaţi în 
amenajări interioare/ 

exterioare. 
Salariu motivant. 
Tel. 0752240991.

CABINET MEDICAL 
angajează ASISTENTE 

(generaliste sau kinetoter-
apeute), promoţia 2020- 

2021 sau eleve anul II- III, 
cunoştinţe operare 

calculator, seriozitate. 
Tel. 0723290519. 

HIDRO GAZ PIPE 
angajează MUNCITORI 

CALIFICAŢI ŞI 
NECALIFICAŢI. 

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

S.C. BLACK SEA 
SUPPLIERS 

angajează 
ŞOFER TIR, 
transport intern. 

Asigurăm pachet 
motivant. 

Tel. 0726746036.
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