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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND 2 centrale ter-
mice Motan ºi Aris-
ton. Tel. 0723676511. 
(C.110520210025)

VÂND butie prune 200 
vedre, preþ negocia-
bil. Tel. 0723191171. 
(C.120520210007)

VÂND bormaºinã cu cio-
can rotopercutor Maki-
ta. Tel.  0732366832.  
(C.120520210004)

VÎND cazan cupru, nou, 
60 litri. Tel. 0733885513 
(C.140520210003)

VÂND cãrucior gemeni Mi-
kado, 3 în 1, scoici, landou, 
sport. Tel. 0733885513. 
(C.140520210004)

VÂND bicicletã de damã, 
Nobless, Germania, stare 
foarte bunã. 0732522436.

VÂNZĂRI
AUTO

ROMÂNEŞTI
VÎND Logan an 2005, 
km 200.000, proprie-
tar, întreþinut, 7.000 
lei. Tel. 0728416024. 
(C.260420210017)

VÂND Dacia Dokker ºi 
Fiat Doblo, transport mar-
fã. Tel. 0744521924. 
(C.110520210009)

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

VÂND Logan Prestige 1.6, 
16 valve, 105 C.P, 2010, 
60.000 km reali, GPL nou. 
Tel. 0732522436.

STRĂINE
VÂND Peugeot 207, fabri-
caþie 2007, unic proprietar, 
întreþinut, preþ avantajos. Tel. 
0770718978; 0747646529.  
(C.120520210013)

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND/ Închiriez garsonierã 
Depou- Prundu, nemobilatã, 
avantajos. Tel. 0744992193.  
(C.100520210015)

VÂND garsonierã decoman-
datã, 38 mp, renovatã, mobi-
latã, utilatã total 2021, Prun-
du- stradal. Tel. 0721337882.  
(C.130520210015)

VÂND urgent garsonierã, 

complet utilatã, Prundu - Aca-
demica. Tel. 0745863604.  
(C.140520210006)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 2 ca-
mere, Craiovei, cf. 1. Tel. 
0722528297; 0741785027. 
(C.210420210009)

VÂND apartamente 2 camere 
de lux, Platou Prundu, preþul 
58.000 euro. 0770809011.  
(C.180320210007)

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 Mioveni, Bulevar-
dul Dacia etaj 1, fãrã 
agenþii. Tel. 0752111063. 
(C.110520210002)

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

modern, nou, Ultra-
central, (deasupra 

Restaurant Matteo), 
etaj 2/4. 0737794785.  

(C.170320210013)

VÂND apartament 2 camere, 
fond nou( 2019), parter, pre-
tabil firmã, Trivale. Exclus 
agenþii. Tel. 0764615764. 
(C.110520210007)

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)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND apartament 3 came-
re, et. 2, lângã Odobescu, 
vederere la stradã, preþ ne-
gociabil. Tel. 0721539364.  
(C.100520210017)

VÂND apartament 3 came-
re, 65 mp, Trivale- izvor, 
Complex 1, 9/10, stradal, loc 
de parcare, dotãri; 2 bãi, 2 
balcoane Open, aer condiþi-
onat, 2 debarale, centralã, 
zugrãvit recent, mobilat cu 
gust, utilat (aragaz, frigider, 
maºinã spãlat), 59.500 euro, 
negociabil. 0720662162. 
(C.150420210009)

VÂND apartament 3 ca-
mere, et. 4, Calea Bucu-

reºti. Tel. 0733227657.  
(C.120520210002)

VÂND apartament 3 ca-
mere, et. 1, Bascov- cen-
tru. Tel. 0766624483.  
(C.130520210005)

VÂND apartament 3 ca-
mere, cf. 1, Topolove-
ni. Tel. 0758508639. 
(C.140520210007)

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

VÂND vilã lângã Micromo-
toare, bucãtãrie varã/ iarnã, 
toate utilitãþile. 0770291137. 
(C.210420210001)

VÂND casã cu teren 9.500 
mp, sat. Zmei, nr. 63. Tel. 
0755338044; 0770291137. 
(C.210420210002)

VÂND urgent vilã Tri-
vale, lângã Magic, po-
ziþie excelentã, toate 
utilitãþile, 150.000 euro, ne-
gociabil. Tel. 0739950247. 
(C.140420210011)

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

VÂND casã D+ P, Colibaºi- 
Argeº, 133 mp+ teren in-
travilan 8.850 mp sau casã 
+ 5.800 mp. 0740623426.  
(C.060420210008)

VÂND vilã la roºu, în Su-
seni. Tel. 0730298298. 
(C.070420210003)

VÂND casã cu etaj, 
toate utilitãþile, ªtefã-
neºti. Tel. 0745015619. 
(C.040520210008)

VÂND casã Poiana La-
cului. Tel. 0756852746. 
(C.110520210010)

VÂND casã în Pi-
teºti. Tel. 0735233235. 
(C.110520210011)

TERENURI
VÂND TEREN 

50.000 mp, situat vizavi de 
reprezentanţa FORD, lângă

Jupiter City - Carrefour, 
deschidere 250 m.

Tel. 0799 00 88 22.  
VÂND 6.000 mp teren, varian-
ta Slatina. Tel. 0762020240. 
(C.120420210022)

VÂND teren 730 mp, 
ªtefãneºti -sat, apã, ca-

nal, la poartã, 10.000 
euro. Tel. 0755420147.  
(C.290320210009)

VÂND tere com Albota sat 
Cerbu Deal Argeº, în supa-
rafaþã de 5.000 mp, din care 
suprafaþa de 1095 mp intra-
vilan- construibil, 4 euro mp 
negociabil. Tel. 0740359279. 
(C.100520210005)

VÂND teren 433 mp, 
parcelat, zona Big, preþ 
85 euro/ mp, negocia-
bil. Tel. 0799976062.  
(C.040520210003)

VÂND teren 320 mp, Pi-
teºti- 50 de metri de Spi-
talul Militar, stradal, toate 
utilitãþile. Tel. 0740968881. 
(C.040520210005)

VÂND teren 725 mp, între 
bolcuri- Rãzboieni sau par-
celabil. Tel. 0740968881. 
(C.040520210006)

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

VÂND teren 500 mp, des-
chidere 25 m/ 20 m, Gã-
vana- str. Grigoreºti, ne-
gociabil. Tel. 0749587634. 
(C.060520210023)

VÂND 6.800 mp 
teren intravilan, 
Albota, stradal, 

deschidere 51 m. 
Tel. 0742296035; 

0731140370. (C.O.P.) 

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

VÂND 1.700 mp teren inta-
vilan, înconjurat de pãdure, 
drum de þarã, Dobrogos-
tea- Argeº, 5 euro/ mp, ne-
gociabil. Tel. 0760157011.  
(C.130520210003)

VÂND 6.000 mp pe A1-
km 98. Tel. 0744699961. 
(C.130520210013)

VÂND/ Schimb teren 
3.000 mp, stadal, 
Piscani cu apar-
tament în Piteºti. 
Tel. 0743017258.  
(C.130520210014) 

VÂND teren intravilan 
3.600 mp, zona ªtefã-
neºti, str. Liniºtii, 18 euro/ 
mp. Tel. 0746033018. 
(C.130520210007)

VÂND 1 ha teren 
arabil, extravilan, 

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

0725511165.  

VÂND teren 4.000 mp, 
la 4 km de Carrefour, sat 
Catanele- Argeº, preþ 10 
euro/ mp. Tel. 0747225062.  
(C.120520210006)

SPAŢII

ÎNCHIRIEZ
HALĂ SERVICE, STRADAL, 

DEPOZITELOR, 
200 - 436 MP. 

TEL. 0799 00 88 33.  
OFER închiriere lângã Târ-
gul Sãptãmânal Piteºti, 
halã de 250 mp, înãlþime 5 
m, cu uºã de acces 4x4 m, 
toate utilitãþile, curent 3,80 
ºi 2,20, gaze, apã, pretabilã 
producþie sau depozitare. Bi-
rouri la etaj 1, de 40, 25, 17 
ºi 20 mp. Tel. 0722236381. 
(C.050520210004)

ÎNCHIRIERI
OFER închiriere apartament 
2 camere, decomandat, 
complet utilat, Calea Bu-
cureºti. Tel. 0751058113.  
(C.100520210011)

ÎNCHIRIEZ apartament 
2 camere, Expo-Parc, 
mobilat, utilat, centralã 
proprie( cu vedere la 
parc). Tel. 0742100160. 
(C.100520210003)

ÎNCHIRIEZ apartament 2 
camere, dec., renovat, mo-
bilat integral, Gãvana III, 
stradal. Tel. 0743084908. 
(C.210420210007)

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

OFERTÃ! Închiriez ca-
mere, mobilate la vilã, 
Nord- Kaufland, 275 lei/ 
persoanã. 0772031155.  

(C.100520210004)

OFER închiriere apartament 
2 camere, mobilat, Gãva-
na III. Tel. 0735012166. 
(C.140420210004)

OFER spre închirie-
re garsonierã central, 
foarte spaþioasã, fond 
nou. Tel. 0746184221. 
(C.050520210002)

PRIMESC în gazdã o 
fatã, zona Trivale- Com-
plex 3. Tel. 0723467539.  
(C.050520210012)

PROPRIETAR! În-
chiriez garsonierã, 
confort I, Craiovei, 
recent finisatã, mo-
bilatã, utilatã nou,  
condiþii deosebite. 

Exclus animale com-
panie. 0775179548. 
(C.110520210001) 

OFER închiriere camere 
la vilã, zona N. Bãlcescu.  
0756274285; 0740454690. 
(C.110520210008)

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 21.05.2021
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.

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. 
(C.110520210015)

MASAJ de relaxare numai pen-
tru persoane serioase. 0751329835.  
(C.050520210018)

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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PRIMESC în gazdã zona 
Nord, intrare separatã. Tel. 
0799397800; 0729134122. 
(C.050520210034)

PRIMESC în gazdã. Tel. 
0723164630; 0744304381. 
(C.110520210024)

OFER spre închirie-
re apartament 2 ca-
mere, complet utilat, 
Tudor Vladimirescu, con-
venabil. Tel. 0770641345. 
(C.120520210005)

OFER închiriere ca-
merã la casã, Gãva-
na. Tel. 0742864865. 
(C.070520210004)

PRIMESC în gazdã la 
casã -curte, zona Poliþie- 
Rãzboieni. 0773331186.  
(C.070520210004)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, cf. 2, Gã-
vana 2. Tel. 0721163986.  
(C.070520210009)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, Popa ªap-
cã, 200 euro. 0723501860.  
(C.130520210001)

OFER închiriere aparta-
ment 3 camere, Popa ªap-
cã, 280 euro. 0723501860.  
(C.130520210002)

OFER închiriere 
apartament 2 ca-
mere, cf. 1, Negru 

Vodã, et. 4, mobilat, 
utilat, centralã, aer 
condiþionat, 850 lei. 

Tel. 0722871056.  
(C.130520210012) 

OFER închiriere apar-
tament 3 camere, zonã 
centralã, mobilat, uti-
lat. Tel. 0765780909.  
(C.130520210005)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, decoman-
dat, Prundu, 1/ 4, loc parca-
re, fãrã centralã, 200 euro. 
Tel. 0729949995. (C.o.p.)

OFER spre închirie-
re garsonierã, mobi-
latã, utilatã, centralã ter-
micã. Tel. 0735850127.  
(C.140520210002)

PRIMESC în gazdã doam-
nã fãrã locuinþã, con-
tra menaj. 0751631084.  
(C.140520210005)

LOCURI DE VECI
VÂND 3 gropi alãturate, 
15 mp, poziþie centralã, 
Cimitirul Sf. Gheorghe -Pi-
teºti. Tel. 0721478189.  
(C.060520210024)

VÂND cavou 4 locuri, 
în Cimitirul Sf. Gheor-
ghe, zona 1+ niºã se-
parat. Tel. 0744693641. 
(C.120520210014)

CUMPÃR 2 locuri de 
veci, preferabil criptã 
sau cavou în cimitirul din 
Prundu sau Sf. Gheor-
ghe. Tel. 0728146052. 
(C.130520210001)

CUMPĂRĂRI
AUTO

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

SERVICII
ÎNGRIJIRE

DOMN singur donez casa 
unei doamne singurã, con-
tra îngrijire. 0770728207. 
(C.060520210019)

MEDICALE
LOGOPEDIE/ psiholo-
gie.Tel. 0726367733. 
(C.130420210010) 

VÂND 
PRAXIS 

CABINET 
MEDICINĂ 

DE FAMILIE, 
în jud. Argeş. 

Tel. 
0758.347.608.

PRESTĂRI
SERVICII

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

AMENAJÃRI interioare/ ex-
terioare. Tel. 0720538595. 
(C.110520210004)

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

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.280420210002)

ECHIPÃ profesionistã 
în amenajãri interioare 
executãm cu decenþã ºi 
la termene stabilite toa-
tã gama de amenajãri 
interioare la preþuri ac-
ceptabile. 0741493511. 
(C.050520210021)

EXECUT zugrãveli, glet, la-
vabilã, gresie, faianþã,   par-
chet, rigips. 0748145223. 
(C.050520210023)

TRANSPORT pia-
trã/ nisip. 0766301300. 
(C.120520210011)

ECHIPÃ executã case la 
roºu, interioare ºi exteri-
oare. Tel. 0744786495. 
(C.280420210007)

MEDITAŢII
MEDITEZ istorie: Acade-
mie, Penitenciare, Bac, 
50 lei/ ºedinþã (autor carþi 
teste). Tel. 0728416024. 
(C.260420210016)

AVANTAJOS!  Medi-
tez englezã orice ni-
vel. Tel. 0730527013. 
(C.270420210003)

MATRIMONIALE
BÃRBAT, 66 ani, pensi-
onar doresc sã cunosc o 
doamnã de vârstã apro-
piatã. Tel. 0725640895. 
(C.100520210013)

DOMN, pensionar, doresc 
prietenie ºi menaj, eventual 
cãsãtorie. Tel. 0785621217. 
(C.210420210013)

DOMN locuiesc singur, caut 
doamnã/ domniºoarã pentru 
prietenie socializare. Rog 
seriozitate. 0753427282. 
(C.280420210009)

DOMN, pensionar, 62 
ani caut doamnã pen-
sionarã pentru prie-
tenie. 0756494420.  
(C.110520210018)

DOMN 53 ani, singur, servi-
ciu stabil doresc sã cunosc 
o doamnã de vârstã apro-
piatã, care sã poatã locui 
la þarã. Tel. 0747037857. 
(C.060520210028)

ANIMALE
FERMA ALBOTA

COMERCIALIZEAZĂ:
n PUI CARNE 1 kg - 11 lei
n RASĂ MIXTĂ
n CURCANI albi şi bronzaţi
n  BIBILICI, RAŢE.

ALBOTA, str. Petrochimistului nr. 
467B, după Institutul de Cercetare.

Tel. 0742.746.558.

VÂND 2 porci, aprox. 150 

kg/ buc. Tel. 0734309601.  
(C.100520210006)

MICI AFACERI
VÂND spãlãtorie- service 
auto, ªtefãneºti, 560 mp, 
deschidere 25 m, pretabil 
schimbare orice activita-
te, autoself wash, 130.000 
euro. Tel. 0784419090. 
(C.130520210009)

PIERDERI
PIERDUT certificat înregis-
trare ºi certificate constata-
toare aparþinând S.C. Ridm 
Marin Aliment S.R.L, CUI 
25045695. Se declarã nule. 
(C.140520210002)

ANGAJĂRI
S.C. angajeazã ºofer 
din Piteºti, permis cat. 
D. Tel. 0723492438. 
(C.200420210016)

SC angajează 
INSTALATORI, 
perioadă nedeterminată, 

salariu 3.000. 
Tel.0722.978.018.

S.C. angajeazã mecanic 
auto. Tel. 0723492438. 
(C.200420210017)

ANGAJĂM BARMANI, 
OSPĂTĂRIŢE,  

PICOLIŢE cu şi fără 
experienţă. Program flexibil. 

Tel. 0728119444.

ANGAJÃM agent/e de 
pazã cu atestat. Obiec-
tiv Piteºti. 0760274336.  
(C.210420210012)

ANGAJEZ ºofer cu ex-
perienþã camion 7.5 
t, tur- retur România- 
Franþa. Tel. 0724268382.  
(C.140420210016)

ANGAJÃM bucãtãreasã, 
cameristã ºi ospãtar pen-
tru pensiune situatã la 35 
km de Piteºti. Ofer salariu 
avantajos, cazare ºi masã. 
Tel. 0723167828. (C.o.p.)

CÃMIN angajeazã îngriji-
toare pentru bãtrâni. Tel. 
0752011121.  (C.o.p.)

PIZZERIE angajeazã livra-
tor ºi lucrãtor bucãtãrie. 
Tel. 0758860000.  
(C.100520210001)

S.C. Angajeazã manipu-
lant. Tel. 0742100149. 
(C.100520210022)

ANGAJÃM zugravi, zi-
dari . Tel. 0720538595. 
(C.110520210003)

SPÃLÃTORIE auto anga-
jeazã personal cu expe-
rienþã. Tel. 0758860000.  
(C.241120200014)

S.C. angajeazã instalator 
(posesor permis categoria 
B ), electrician ºi agent de 
pazã. Tel. 0736365601. 
(C.050520210006)

ANGAJEZ fatã cu ex-
perienþã minimã pentru 
grãtar. Tel. 0744356419. 
(C.050520210016)

ANGAJEZ tâmplar- ta-
piþer ºi croitoreasã. Tel. 
0720426093; 0743356969. 
(C.260420210013)

ANGAJEZ bucãtar pentru 
pensiune 5 margarete, în 
com. Nucsoara, Jud. Ar-
geº. Se asigurã cazare. 
0730711519. (C.opl)

MAGAZIN alimentar în 
zona  ªtefãneºti anga-
jeazã vânzãtoare. Pro-
gram de 8 ore, salariu 
1.800. Tel 0746750229. 
(C.110520210012)

PAY Connect angajea-
zã ºofer livrator produ-
se alimentare ºi neali-
mentare, cat. B, pentru 
jud. Argeº. 0762291273.  

(C.110520210005)

ANGAJEZ ºofer TIR pe 
Comunitate, cu experienþã 
pe relaþia Germania- Spa-
nia, Austria- Spania, tur 
retur.  Salariu fix+ bonu-
suri. Tel. 0745002452. 
(C.110520210016)

S.C. ANGAJEAZÃ per-
sonal patiserie- cofe-
tãrie. Tel. 0745659745.  
(C.110520210017)

SPÃLÃTORIE auto Bas-
cov angajeazã perso-
nal. Tel. 0732401932. 
(C.050520210030)

ANGAJÃM ºofer TIR Ro-
mânia -Turcia, tur retur. Tel. 
0746305365; 0721956599. 
(C.050520210001)

SOCIETATE angajeazã 
ºofer taxi. Tel. 0731137674.  
(C.050520210022)

ANGAJEZ barman- os-
pãtar, fatã cu experienþã 
minimã. Tel. 0744356419. 
(C.050520210017)

ANGAJEZ patiser, 
cu sau fãrã experi-
enþã. Tel. 0741205122.  
(C.050520210019)

PENSIUNE Bascov an-
gajeazã bucãtar cu expe-
rienþã. Tel. 0722200817. 
(C.050520210029)

S.C. PAY Connect SRL 
angajeazã agent vân-
zãri pentru jud. Ar-
geº. Tel. 0762291273.  
(C.060520210004)

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)

CURS agenþi securitate. 
Tel. 0756364499.  (C.b.f. 
8265)

S.C. Angajeazã lucrã-
tori în construcþii: mozai-
car/ faianþar, fierari, per-
soane serioase. Salariu 
motivant, disponibilitate 
deplasare. 0756313796. 
(C.120420210013)

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

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

S.C. Angajeazã: instalatori 
ºi electricieni cu experienþã, 
persoane serioase. Sala-
riu motivant, disponibilitate 
deplasare. 0756313796. 
(C.120520210001)

ANGAJEZ ºofer pentru ba-
lastierã. Tel. 0741118535. 
(C.120520210002)

ANGAJEZ doamnã pentru 
florãrie cu sau fãrã expe-
rienþã. Tel. 0735123756. 
(C.120520210003)

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

ANGAJEZ ºofer 7.5 tone, 
intern, salariu 3.000 lei. Tel. 
0721956599; 0746305365. 
(C.060520210021)

ANGAJEZ ºofer intern, 7,5 
tone cu remorcã. Salariu 
5.000 lei. Tel. 0721956599. 
(C.060520210022)

S.C. angajeazã croitor( 
salã de croit) ºi confecþio-
ner, cu experienþã, ªtefã-
neºti. Salariu atractiv+ 
bonuri. Tel. 0767702333. 
(C.060520210005)

ANGAJEZ ºofer TIR 
pentru intern. Sala-
riu 4.000- 5.000 lei. Tel. 
0723586742; 0733087623. 
(C.070520210001)

S.C. Angajeazã mun-
citori pentru ambala-

re piese, locaþia- Pis-
cani. Tel. 0784273942. 
(C.070520210002)

FIRMÃ de curãþenie anga-
jeazã urgent personal pen-
tru spaþii exterioare, centru 
comercial Piteºti ºi Câm-
pulung. Programul este în 
ture de 12h/zi, salariul înce-
pând cu 1500 lei. Relatii la: 
0768396900.   (C.opl)

ANGAJEZ ºofer pentru 
dubã 3.5 t. Tel. 0756607700. 
(C.120520210006)

ANGAJEZ ºofer TIR 
pentru curse Româ-
nia- Turcia. Salariu mo-
tivant. Tel. 0743845217. 
(C.130520210010)

ANGAJEZ muncitori cu 
experienþã- rigips, pen-
tru lucrãri în Germania. 
Tel. 004915175311991. 
(C.130520210004)

ANGAJÃM pe perioadã în-
delungatã ajutori  bucãtari, 
pizzeri, ajutori pizzeri, cu 
ºi fãrã experienþã, fãrã li-
mitã de vârstã. Salarii 
motivante. Rugãm serio-
zitate. Tel. 0722390309. 
(C.130520210016)

RESTAURANT Ultracen-
tral angajeazã bucãtar cu 
experienþã. Salariu moti-
vant. De preferat domicilu 
în Piteºti. Tel. 0722390309. 
(C.130520210017)

ANGAJEZ spãlãtor auto, 
ªtefãneºti. Program ºi 
salarizare avantajoa-
se. Tel. 0746033018.  
(C.130520210008)

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

S.C. KRANZ Eurocenter 
SRL angajeazã electrician 
pentru reparaþii/ mente-
nanþã macarale turn. Apt 
pentru lucru la înãlþime. Fir-
ma se aflã în Bucureºti. Re-
latii la telefon: 0752107853 
sau 0747492311. (C.opl)

RESTAURANT Na-
zar angajeazã feme-
ie în bucãtãrie ºi os-
pãtãriþã. Tel. 0743272727. 
(C.140520210001)

FIRMÃ de transport an-
gajeazã ºofer cat. B, cu 
experienþã pentru comu-
nitate. Tel. 0721739745. 
(C.140520210001)

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

Subscrisa Tasmania S.R.L. - societate în faliment, cu sediul social 
în mun. Piteşti, str. Mihai Viteazu, bl. D22, sc. A, ap. 16, jud. Argeş; 
CIF: 3734249, J03/783/1993, prin lichidator judiciar, organizează lici-
taţie publică deschisă cu strigare pentru vânzarea bunurilor mobile 
(echipamente birotică și mobilier, conform inventar) libere de sar-
cini: Prețul de pornire al licitațiilor pentru fiecare bun în parte va fi 
egal cu 50% din cel estimat prin rapoartele de evaluare din 25.07.2016, 
16.09.2016 și 05.04.2017 depuse la dosarul de faliment; Metoda de 
vânzare a bunurilor: licitaţii publice cu strigare care se vor efectua 
conform prevederilor art. 769 din NCPC; Modalitatea de vânzare a 
bunurilor: vânzare individuală. Programul de vânzare: se vor organiza 
licitații în fiecare zi lucrătoare de joi a săptămânii, începând cu data 
de 20.05.2021, la ora 11.00, până la valorificarea integrală a bunurilor. 
Licitațiile vor avea loc la  sediul profesional al lichidatorului din mun. 
Piteşti, str. Maior Ghe. Şonţu, bl. D6, sc. B1, ap. 1, jud. Argeş. Toţi cei 
care posedă un drept real asupra bunurilor scoase la vânzare au ob-
ligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă lichidatorului dovada acestuia 
până în ziua licitaţiei. În vederea participării la licitaţie, ofertanţii vor 
depune la sediul lichidatorului, cel mai târziu până la ora licitaţiei ofer-
ta de cumpărare, dovada plăţii cauţiunii în cuantum de 10% din preţul 
de pornire al licitaţiei, dovada cumpărării caietului de sarcini în cuan-
tum de 1.000 lei (chitanţa, în copie); cererea de participare la licitaţie 
publică şi oferta de cumpărare cu specificarea bunului; împuternicire 
în cazul persoanelor juridice; acordul de acceptare a documentaţiei, 
condiţiilor, termenilor şi clauzelor Caietului de sarcini. Contul în care 
se va achita cauţiunea este RO79 BREL 0002 0004 1005 0100, deschis 
la Libra Internet Bank S.A.- Sucursala Piteşti. Relaţii suplimentare la 
tel. 0248.217428.

SC ALFA ROM angajează pentru atelierul din Mărăcineni:
- LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE cu experienţă 
- 4 posturi, cunoscător desen tehnic, 
- LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE, începatori - 
3 posturi ;
- SUDORI MIG MAG - 2 posturi (cunoaştere TIG, 
reprezintă un avantaj );
- OPERATOR LASER DEBITARE TABLA - 1 post
- STIVUITORIST cu atributiuni receptie materiale- 1 
post ( să ştie să măsoare cu şubler şi ruleta);
- SABLATOR piese metalice - 1 post
Se oferă salariu motivant, transport pe ruta Piteşti - Mărăcine-
ni, bonuri de masă.
Selectia se face pe baza de interviu şi probă de lucru.

Informaţii la tel. 0726372251.
CV, la email: recrutare@alfarom.net, fax 0348401904.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
PREDESCU IONUŢ COSTEL, titular al proiectului: “Constru-
ire două hale depozitare şi împrejmuire teren”, anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Argeş, în cadrul procedurii de evalu-
are a impactului asupra mediului, pentru proiectul:”Construire 
două hale depozitare şi împrejmuire teren” propus a fi amplasat 
în oraşul Mioveni, str. I.C. Brătianu, nr. 59 B, judeţul Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, 
nr. 50, iudeţul Argeş, în zilele de luni vineri între orele 10:00-
13:00, precum şi la următoarea adresă de intemet http://apmag.
anpm.ro
Publicul interesat poare înainta comentarii/ observaţii la proiect-
ul deciziei de încadrare la sediul APM Argeş, în termen de 10 
zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM 
Argeş. 

TBM Grup angajează 
MUNCITORI în construcţii, SUDORI, 

LĂCĂTUŞI. Tel. 0730.088.705.
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ANGAJEZ 
FEMEIE pentru 

curăţenie la 
RESTAURANT. 
Tel. 0731140370.

RESTAURANT ZONA 
TEILOR angajează: 

LUCRATOR BUCĂTARIE, 
OSPĂTĂRIŢE cu expe-

rienţă, luni-vineri, 8 ore zi. 
Tel. 0751086977. 

YILDIZ ENTEGRE, 
una dintre cele mai mari companii  

din lume în  industria prelucrătoare 
a lemnului şi a adezivilor pentru 

industria Lemnului, ANGAJEAZĂ 
pentru  Unitatile de Producţie din Oarja, Argeş 

YILDIZ ENTEGRE – producţie MDF, Parchet, Uşi de 
interior şi
YILDIZ CHEM – Producţie Adezivi : 
n INGINERI INDUSTRIA LEMNULUI / 
SILVIC
n OPERATORI TRATAREA APEI
n ELECTRICIENI ÎNTREŢINERE ŞI REPA-
RAŢII UTILAJE
n OPERATORI CHIMIŞTI 
n MECANICI AUTO. 

CV-urile pot fi trimise la adresa noastră de 
e-mail sau depuse la sediul companiei: 

Oarja, str. Yildiz nr. 1, E-mail: 
recrutare@yildizentegre.ro.

Pentru mai multe detalii despre pozițiile 
disponibile și cerințele noastre, ne puteți 

contacta și la 0377 881 210. 
VĂ AŞTEPTĂM!

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII angajează 
n TEHNICIAN DEVIZE  
Cerinţe: studii superioare

n BULDOEXCAVATORIST 
n LĂCĂTUŞ MECANIC n INSTALATOR  
n MUNCITORI NECALIFICAŢI.

Relaţii, tel. 0248 27 27 97, e-mail: 
deltatermoconstruct@yahoo.com; 

office@deltatermoconstruct.ro

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ:

n STRUNGAR n OPERATOR 
MAŞINI COMANDĂ NUMERICĂ 
n PROGRAMATOR MAŞINI CNC 

n  VOPSITOR INDUSTRIAL 
n  AJUSTOR (să cunoască şi operaţia 

de sablare) 
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  Decontare 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.

S.C ANGAJEAZĂ 
SORTATORI MASE 

PLASTICE. 
Activitatea se desfăşoară în 

com. Cireşu, jud. Argeş, 
8 ore/zi de luni până vineri, 

transport asigurat 
din Piteşti. 

Salariu negociabil. 
Tel. 0760149493.

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

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează: 
n MANIPULANT n  GESTIONAR 

n STIVUITORIST 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.

S.C.  angajează 

ŞOFER 
TIR 

Comunitate
Diurna 80 EUR/ zi 
şi salariu de ţară.
Tel. 0758255487.

SOCIETATE LICENŢIATĂ 
ÎN SISTEME TEHNICE DE 

SECURITATE 
angajează 

PERSONAL.
Condiţii minime: 

cunoştinţe medii în 
domeniul electrotehnic, 

studii medii, 
permis conducere. 

Detalii, tel. 0721.478.137.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

ANGAJEZ 
ŞOFER pentru 

LIVRARE PRODUSE de 
PANIFICAŢIE. 

Tel. 0756049965.

ANGAJĂM PERSONAL 
CURĂŢENIE în sală de 
cinematograf, zona Calea 

Bucureşti. Salariu net 1.600 
lei. Tel. 031/1012139; 

0722763974. 

OPERAŢII DE CATARACTĂ
Fără injecţie doar cu picături

Nou!!! 
Exclusivitate în Argeş injecţii 
intraoculare cu AVASTIN±TA 

pentru degenerescenţa 
maculară şi diabet.

La CLINICA DE OFTALMOLOGIE 

DOCTOR DIACONU
Programări la tel. 

0348/807890, 0348/807891, 
0749/107756 sau 

E-mail: contact@clinicadiaconu.ro
Filme video pe www.clinicadiaconu.ro

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi tur - retur. 

Tel. 0732950039, 
0723607608.

Firmă confecţii textile 
angajează

CONFECTIONERI 
în maşini liniare şi de surfilat 
cu experienţă min. 6 luni, în 
secţiile din Bascov şi Bradu.
Pachet salarial atractiv.

Tel. 0348457408.

INFORMARE. 
Această informare a fost efectuată de: SC REPSAN ENERGY 
SRL -cu sediul în București, sectorul 1, strada Nicolae G.Car-
amfil, nr.59, cam 4, et.3, ce intenționează să solicite de la A.B.A. 
Argeș-Vedea aviz de gospodărirea apelor pentru realizarea lu-
crărilor de: „Extindere suprafață stocare biomasă”, propus a 
fi amplasat în județul Argeș, comuna Oarja, satul Oarja, nr.786 
bis. Această investiție constă în extinderea platformei de stocare 
biomasă existente. Ca rezultat al procesului vor rezulta perma-
nent ape pluviale de pe platforma de bioremediere, ce sunt col-
ectate prin coloane de drenaj laterale, racordate la bazinul de 
retenție existent cu V=395mc și sunt utilizate pentru stropitul 
brazdelor de pământ/compost sau sunt pompate în rețeaua de 
canalizare ape uzate care este racordată la bazinul de retenție 
ape uzate cu V=1.200mc. Această solicitare este conformă cu 
prevederile legii apelor nr.107/1996 cu modificările și com-
pletările ulterioare. Persoanele care doresc să obțină informații 
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a 
apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată. 
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii, reco-
mandări se pot adresa solicitantului: Albu gheorghe, telefon 
0721.709.718, după data de 17.05.2021.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul nr. 
1261/1259/2013 la Tribunalul Specializat Argeș oferă prin licitaţie pu-
blica deschisa cu strigare in data de in data de 20.05.2021 ora 11:00, 
in data de 25.05.2021 ora 11:00 si in data de 02.06.2021 ora 11:00 in 
Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Argeș: Autoturism Peugeot Partner fur-
gon nefuncțional, fabricat in anul 2000, culoarea alb – 6.390 lei + TVA; 
Autoutilitara Dacia 1304 nefuncționala, fabricata in 2004, culoarea alb, 
4x4 – 2.250 lei + tva; Autoutilitara Ford Tranzit nefuncțional, fabricat 
in 2000, 2.4 TCI, culoarea albastru – 6.930 lei + tva; taietor cu rola, 9 
invertoare sudura, 2 aparate sudura, aparat sablare cu diuza si instalatie 
hidrosablare – 7.200 lei + TVA; palan manual 2to, palan manual 3to, 
palan VS3T, tirfor Y32 – 1.530 lei + TVA; vibrator beton si betoniera – 
765 lei + TA; transformator – 9.180 lei + TA; aparat ventilatie (suflanta 
) si motocmopresor – 270 lei + TVA; aparat aer conditionat – 90 lei + 
TVA; 5 motocoase – 2.025 lei + TVA; Analizator MSI 150 – 1.395 lei 
+ TVA; Notebook 4 buc – 900 lei + TVA; amplificator, cutit defrisat 7 
buc si banca fier – 810 lei + TVA; Detalii se obțin la tel: 0740.475.296.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul 
595/1259/2013 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeş, oferă spre 
vânzare prin licitație deschisa cu strigare, in data de  20.05.2021 ora 
12:00, in data de 27.05.2021 ora 12:00 si in data de 04.06.2021 ora 12:00 
in Pitești, str. 9 Mai, nr. 36: Autocamion AB 7210 incomplet, fabri-
cat in 2.000 – 7.350 RON + TVA; Buldoexcavator SKB 1000T fabri-
cat in 1994 nefuncțional – 42.450 RON + TVA; Freza săpat santuri 
DITCH WITCH 3700 fabricata in 1990 – 23.025 RON + TVA;  Gener-
ator sudura Subaru-EW 220DC – 2.512,50 RON + TVA; Cabina paza 
2.000x2.000x2500 – 4.200 Ron + TVA; Camera Video Samsung SCL 
860 – 262,50 Ron + TVA, Autocamioneta Dacia 1307 – 5.400 lei + 
TVA; Peugeot 206 nefuncțional – 5.400 lei+ TVA; Mercedes 200 TDI – 
7.830 lei + TVA . Detalii la tel: 0740.475.296.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosa-
rul 66/1259/2013 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Arges, 
oferă spre vânzare prin licitaţie deschisa cu strigare, in data de  
21.05.2021 ora 13:00, in data de 28.05.2021 ora 13:00 si in data 
de 04.06.2021 ora 13:00 in Pitesti, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Arges: 
Autoutilitara marca Iveco nefunctional, culoare alb, tipul Sofim 
8140,43N, 2.800 cmc, fabricat in 2004 la pretul de 2.960 Euro + TVA 
si Semiremorca O4 marca Kogel, tipul S24, suprastructura deschisa,  
nefunctionala la pretul de 3.040 Euro + TVA. Detalii se obtin la tel: 
0740.475.296.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul 
186/1259/2016 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, oferă spre 
vânzare prin licitație deschisa cu strigare, in data de  21.05.2021 
ora 15:30, in data de 28.05.2021 ora 15:30 si in 04.06.2021, ora 15:30 
in Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Arges: Autoturism VOLKSWAGEN 
GOLF din 2012, alb, benzina, ABS defect, airbag deteriorat la pretul de 
13.500lei + TVA. Detalii se obțin la tel: 0740.475.296.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul nr. 
1288/1259/2011 la Tribunalul Specializat Argeș, oferă spre vânzare 
prin licitație deschisa cu strigare, in data de 21.05.2021 ora 14:00, 
in data de 28.05.2021 ora 14:00 si in data de 04.06.2021 ora 14:00 in 
Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Argeș: teren arabil extravilan in suprafața 
de 7.500mp, tarla 9, parcela 136, situat in com. Negrași, sat Buta, jud. 
Argeș, la prețul de 6.300 lei. Detalii la nr. 0740.475.296.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul 
429/1259/2013 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, oferă spre 
vânzare prin licitație deschisa cu strigare, in data de  21.05.2021 ora 
13:30 si in data de 28.05.2021 ora 13:30, in Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. 
Arges: Autoturism Toyota Corolla  din 2003, nefuncționala la prețul 
de 8.075 lei + TVA si Autoturism Fiat Panda din 2005 nefuncțională 
la pretul de 5.992,5 lei + TVA In vederea participării la licitație, ofer-
tanții vor depune in contul deschis de lichidatorul judiciar, cel mai târ-
ziu pana la ora licitației, o cauțiune in cuantum de 10% din prețul de 
pornire al licitației. Detalii se obțin la tel: 0740.475.296.
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SC angajează: 
- LĂCĂTUŞ 
MECANIC 
- SUDOR 

- DULGHER.
Tel. 0720.689.965.

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. 

Se oferă salarii atractive şi negociabile. 
Relaţii, la telefoane: 0722844986, 0724509988.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

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

Relatii tel. 0748192233

DRAKE CONSTRUCT 
angajează 

MUNCITORI  
construcţii civile şi industriale. 

Oferim un mediu de lucru plăcut şi 
salariu motivant. 

Relaţii, la telefon 0737968746.

 angajează 
pentru Piteşti 

(nedeterminat):
 ZIDARI 

 ZUGRAVI 
  DULGHERI 

 FIERARI (sau echipe) 
  SUDORI

  MUNCITORI 
NECALIFICAŢI. 
Tel. 0751.092.005, 

0722.230.929.
SC angajează: 

- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE
montat /demontat 

contoare gaze. 
Tel. 0722301315.

FIRMĂ DE CONSTRUCȚII 
angajează 

MANAGER DE 
PROIECT

- obiectiv construcții 
și instalații - 

Tel. 0761.348.179.

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, VINERI, 
Înscrierile se fac la sediul nostru până pe 28 MAI între orele 9-18  FOARTE IMPORTANT! •  La 
inscriere va rugam sa purtati masca de protectie! • Cursurile se vor desfaşura păstrând dis-

tanţa socială conform LEGISLATIEI ÎN VIGOARE si se vor lua toate masurile de prevenire

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 VINERI 28 MAI, 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

28 MAI 2021

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

PÂNĂ LA DATA DE  28 MAI SE  FAC ÎNSCRIERI LA   
CURSUL DE STIVUITORIST - calificare si autorizaţie ISCIR.

•INFIRMIERI  
•LUCRĂTOR ÎN COMERȚ
•BUCĂTAR - practica în 
restaurant, cu preparate cu-
linare        
• OSPĂTAR-CHELNER - 
practica în restaurant
•COFETAR-PATISER - pratica 
în laborator de cofetărie - 
patiserie

CURS NOU***IMPORTANT 
• DIRECTOR RESTAURANT 
autorizat de Ministerul 
Muncii şi Ministerul Educaţiei 
Naţionale
•ELECTRICIAN
•INSTALATOR INSTALAȚII 
TEHNICO SANITARE şi GAZE 
•ELECTRICIAN EXPLOATARE 
MEDIE şi JOASĂ TENSIUNE

•MONTATOR PEREȚI şi 
PLAFOANE GHIPS CARTON               
•ZUGRAV IPSOSAR 
•DULGHER, TÂMPLAR, 
PARCHETAR 
• ZIDAR, PIETRAR, 
TENCUITOR
•SUDOR autorizat ISCIR 
•LĂCĂTUȘ MECANIC 
• CONSTRUCTOR CĂI FERATE

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.

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.

SC angajează: 
CĂLCĂTORI cu experienţă 

- CONFECŢIONERI/SURF-
ILATORI cu expereinţă. 

Tel. 0720.638.047.

Angajez 
PERSONAL 

VÂNZARE LINIE 
AUTOSERVIRE și 

SPĂLAT VASE. 
Tel. 0741 761 423, 

0740 563 166.

Firmă de construcții 
angajează: ŞOFER 
PROFESIONIST,

EXCAVATORIST și BUL-
DOEXCAVATORIST. 

cu experiență categoriile: 
B, C, D, E (atestat marfă, 
persoane și agabaritice). 

Tel. 0761.348.179.

Laguna Technology 
angajează 

ŞOFERI 
DUBĂ FRIGO 

40 TONE.
Relaţii, la tel.  

0721 369 137.

Vino în echipa Maestro!
Dorim să ne marim echipa şi avem 
locuri disponibile pentru:
-PIZZAR/AJUTOR PIZZAR
-AJUTOR în bucătărie
-FEMEIE DE SERVICIU
Daca ai ceva experienţă anterioară în domeniu 
ar fi super, dacă nu te vom învăţa noi.
Pentru mai multe detalii: 0748.980.808(Mihaela)

 SC ADIDANA SRL 
ANGAJEAZĂ 

MOTOSTIVUITORIST 
CU ATESTAT. CV-urile se 

trimit la adresa de e-mail: 
secretariat@adidana.ro,
CONTACT: 0752 133 710.

SC angajează: 
- BUCĂTAR 
- AJUTOR 

BUCĂTAR. 
Condiţii optime de 

salarizare. 
Tel. 0722247801.

ANGAJEZ 
ŞOFERI 

TIR. 
Tel. 0744755702.

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.    

Societatea comercială angajează  PERSONAL 
CALIFICAT în domeniul CONSTRUCTIILOR NAVALE:
n SUDORI MIG-MAG/TIG n FINISORI
n INSTALATORI n LĂCĂTUŞI MECANICI
  Vă rugăm să ne transmiteţi CV-urile la adresa de mail: 

recrutare@grouptib.com / Informaţii,  la telefon   
+40 747.198.714/ +40 754.074.889/ +40 754.074.888 

PENSIUNEA 
DOMNEASCĂ
 ANGAJEAZĂ

CAMERISTĂ. 
Salariu 1.800 lei + 

o masă pe zi.
TEL. 0744313776. 

ANGAJAM SPECIALIST 
ÎN MANAGEMENTUL DEŞEURILOR, 

(postul necesită cunoştinţe minime juridice).  
Detalii la tel.: 0735308148, 0727735075

ANGAJEZ 
ŞOFER TIR, trans-
port intern- extern. 
Tel. 0787804506. 

CM COLLECTION 
angajează

CROITORESE 
 cu experienţă,
lucru în serie.

Tel. 0744321518
/0728187286.

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 MASTER SERVICE SOLUTION SRL 
Adresa: Pitesti, Aleea Negoiu nr.2 ANGAJEAZĂ 

UCENIC MECANIC/
ELECTRICIAN AUTO GPL.  

NR. TELEFON:  0727.703.330.

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

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. ANGAJEAZĂ: 
BULDOEXCAVATORIST 

şi ŞOFER 
AUTOBASCULANTĂ 

8 x 4, cu experienţă. 
Salariu motivant. 
Tel. 0741126666. 

ANGAJEZ  2 MONTA-
TORI MOBILĂ IKEEA 
şi  2 ZUGRAVI amena-
jări interioare. Contract 

avantajos ANGLIA. 
Tel. 0740372147.

SC DELTA PLUS TRADING SRL ANGAJEAZA:
VULCANIZATOR AUTO cu experienţă.
n diagnosticare defecte n remediere defecte

n vulcanizare anvelope n demontare si montare roti
n echilibrare roti n întreţinere echipamente de lucru

Informaţii, la tel. 0744 626 054.
CV, la: resurse.umane@deltaplus.ro 
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