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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 

VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND þuicã veche 
(Morãreºti) ºi palincã. Trans-
port gratis. 0734742442. 
(C.220220210009)

VÂND jenþi cu 
cauciucuri de varã 
pentru Matiz. Tel. 

0752170092.  

VÂNZĂRI
AUTO

ROMÂNEŞTI
VÂND Dacia Logan MCV, 
AC, break, benzinã, fabri-
caþie aprilie 2019, 7.000 
km, 0.9 cmc, 90 CP, 
preþ 39.000 lei, negoci-
abil. Tel. 0756299834.  
(C.030320210007)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 2 ca-
mere, Craiovei, cf. 1. Tel. 
0722528297; 0741785027. 
(C.020220210002)

VÂND apartamente 2 
camere de lux, Platou 
Prundu, preþul 58.000 
euro. 0770809011.  
(C.221220200004)

VÂND apartament 2 ca-
mere, Trivale- Complex 1, 
parter. Tel. 0763715912.  
(C.250120210015)

VÂND apartament 2 ca-
mere, Gãvana 2, îm-
bunãtãþit. Tel. 0728657313.  
(C.180220210017)

VÂND apartament 2 ca-
mere, cf. 1, decoman-
dat, Trivale- Complex 
1. Tel. 0765510983.  
(C.020320210007)

APARTAMENT, Fraþii 
Goleºti, 88 mp, cen-
tralã. Tel. 0745143305. 
(C.230220210007)

VÂND apartament 2 camere, 
Prundu. Tel. 0724397916.  
(C.040320210004)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND apartament Ca-
lea Bucureºti, 3 ca-
mere, et. 3, bl. 27. 

0742301801; 0727768823.  
(C.020320210006)

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

APARTAMENTE
4 camere

VÂND apartament 4 camere, 
et. 1, Mioveni- zona Robea, 
mobilat. Tel. 0775315852. 
(C.010320210009)

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

VÂND casã D+ P, Colibaºi- 
Argeº, 133 mp+ teren in-
travilan 8.850 mp sau casã 
+ 5.800 mp. 0740623426.  
(C.030320210011)

VÂND casã Mãrãci-
neni. Tel. 0752067353.  
(C.241120200011)

VÂND vilã ªtefãneºti, toa-
te utilitãþile, teren 1.200 
mp. Tel. 0770291137. 
(C.010320210001)

VÂND casã cu etaj, 
toate utilitãþile, ªtefã-
neºti. Tel. 0745015619. 
(C.250220210001)

VÂND urgent vilã Trivale, 
lângã Magic, poziþie exce-
lentã, toate utilitãþile, ne-
gociabil. Tel. 0739950247. 
(C.260220210023)

VÂND casã, com. Stolnici, 
toate utilitãþile.  0732522436. 
(C.050320210006)

VÂND casã P+ 2, 360 
mp, zona Rãzboieni, 
stradal, toate utilitãþi-
le. Tel. 0742065746. 
(C.080320210005)

VÂND casã 2 camere, în sat. 
Mareº. Tel. 0744811582.  
(C.080320210016)

TERENURI
VÎND teren 8.650 mp, 
stradal, Siliºteni- Lunca 
Corbului. 0770784676. 
(C.020320210005)

TEREN intravilan ªtefã-

neºti- Primãverii, 9.500 
mp, utilitãþi, parcelabil, 
negociabil. 0729151416. 
(C.160220210011)

VÂND gospodãrie: casã+ 
teren intravilan 2.500 mp+ 
2.000 mp extravilan, totul 
împrejmiuit, utilitãþi, com. 
Miceºti. Tel. 0758568699.  
(C.080220210003) 

VÂND TEREN 
50.000 mp, situat vizavi de 

reprezentanţa FORD, lângă
Jupiter City - Carrefour, 

deschidere 250 m.
Tel. 0799 00 88 22.

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.030320210001)

VÂND teren intravilan 1.500 
mp, ºoseaua naþionalã lân-
gã Cãminul Cultural Cãli-
neºti, 12 euro/ mp, nego-
ciabil. Tel. 0783040630. 
(C.240220210021)

VÂND teren 1.100 mp, 
Smeura- str. Olteni, 
toate utilitãþile la poar-
tã. Tel. 0744693641. 
(C.240220210019)

VÂND 4.600 mp teren 
construcþii, 10 km de 
Piteºti, toate utilitãþi-

le( apã, canalizare, 
gaze, curent), zonã 
liniºtitã între vile, 

preþ 6 euro/ mp. Ac-
cept ºi variante auto. 

Tel. 0720411585. 
(C.190220210008) 

VÂND teren Budeasa cu ieºi-
re la lac. Tel. 0721263660. 
(C.030320210005)

VÂND teren intravi-
lan 8.000 mp, Albota 
lângã Institut, 5 euro.  

Tel. 0723333599. 

VÂND teren 8.300 
mp+ 5.149 mp, 

fostã livadã pruni, 
intrare Podul Broº-
teni. 5 euro/mp. Tel. 

0723333599. 

GRATUIT! ASIGUR DE-
POZITARE PÃMÂNT, 
BETON, MOLOZ, FÃRÃ 
ALTE DEªEURI. TEL. 

0744654157; 0728121501.  
(C.050320210003)

SPAŢII
VÂND spaþiu comercial, cu 
potenþial salon/ coafor, 51 
mp, Mioven, 60.000 euro ne-
gociabil. Tel. 0751132673. 
(C.110220210017) 

ÎNCHIRIEZ
HALĂ SERVICE, STRADAL, 

DEPOZITELOR, 
200 - 436 MP. 

TEL. 0799 00 88 33. 

ÎNCHIRIERI
OFER închiriere apartament 
2 camere, Calea Bascovu-
lui( lângã Ramada), com-
plet utilat. Tel. 0745043127. 
(C.220220210008)

GARSONIERÃ curte- 
Prundu, 1 bãiat- 650, 
2 bãieþi- 400, incluse 
utilitãþile( cãldura se-
parat).  0743922377. 

(C.230220210004) 

ÎNCHIRIEZ conve-
nabil apartament 
2 camere, parter, 
zona Dedeman. 

Tel. 0744963528. 
(C.030220210008) 

PROPRIETAR închiriez 
apartament 2 camere, zona 
Trivale. Tel. 0758929508. 
(C.170220210011)

OFER închiriere camerã 
la casã ºi apartament, Gã-
vana. Tel. 0742864865. 
(C.250220210006)

OFERTÃ! Închiriez ca-
mere, mobilate la vilã, 
Nord- Kaufland, 275 lei/ 
persoanã. 0772031155.  
(C.030320210010)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, Gã-
vana 3, parter, mobilat, 
utilat. Tel. 0743047422.  
(C.030320210012)

OFER închiriere o ca-
merã în apartament, 
Prundu. 0348/405519; 
0724728098; 0770413510.  
(C.030320210003)

ÎNCHIRIEZ apartament 2 
camere, dec., renovat, mo-
bilat integral, Gãvana III, 
stradal. Tel. 0743084908. 
(C.040320210002)

ÎNCHIRIEZ garsonierã 
confort I, centralã, deco-
mandatã, mobilatã, utilatã, 
Gãvana. 0744355699.   
(C.240220210014)

PRIMESC în gazdã sa-
lariaþi (bãieþi/ fete), Pi-
teºti. Tel.  0757365294. 
(C.050320210016)

OFER închiriere apar-
tament, zona Craio-
vei . Tel. 0744533118. 

(C.080320210010)

ÎNCHIRIEZ apartament 2 
camere, zona Exerciþiu, 
contorizat total, CT, gresie, 
faianþã, termopan, parchet 
laminat, mobilat. Preþ 200 
euro. Tel. 0724074463. 
(C.080320210002)

ÎNCHIRIEZ camerã 
apartament, zona Spi-
talul Militar. Preferabil 
salariatã. 0745068056.  
(C.080320210012)

OFER închiriere aparta-
ment 3 camere la casã, 
zona Rãzboieni, mobila ºi 
utilat. Tel. 0742065746.  
(C.080320210004)

ÎNCHIRIEZ camere la 
vilã, zona Exerciþiu. Avan-
tajos. Tel. 0799475802.  
(C.080320210017)

CAUT coleg aparta-
ment, zona Popa ªap-
cã, mobilat, utilat, 400 lei/ 
lunã. Tel. 0723582383.  
(C.080320210009)

LOCURI DE VECI

VÂND cavou 4 locuri, 
în Cimitirul Sf. Gheor-
ghe, zona 1+ niºã se-
parat. Tel. 0744693641. 
(C.240220210017)

CUMPĂRĂRI
DIVERSE

CUMPÃR calorifere din 
fontã ºi maºini vechi pen-
tru programul RABLA. 
Confecþionez cazane la 
comandã. 0742348434. 
(C.080320210003)

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

IMOBILIARE
PARTICULAR, cumpãr gar-
sonierã cf. redus sau camerã 
de cãmin. 0751631084. 
(C.050320210012)

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 19.03.2021
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.

MASAJ de relaxare numai pentru 
persoane serioase. 0751329835.  
(C.110120210011)

BRUNETÃ, 25 ani, drãguþã ºi cu-
ratã, ofer companie. 0724648518. 
(C.160220210018)

BÃRBAT drãguþ ofer companie in-
timã doamnelor ºi domniºoarelor. Dis-

creþie garantatã. Tel. 0722203995. 
(C.040320210004)

BRUNETÃ ofer clipe de neuitat dom-
nilor generoºi. Tel. 0747558633.  
(C.240220210013)

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. 
(C.090220210021)

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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SERVICII

ÎNGRIJIRE
CAUT domnã pentru în-
grijire bãtrânã deplasabi-
lã, intern, în Topoloveni. 
Se oferã cazare, masã, 
condiþii deosebite salariu 
atractiv. Tel. 0734297928. 
(C.150220210009)

Fac menaj la o familie se-
rioasã. Tel. 0724145399.  
(C.020320210008)

DOMN în vârstã, singur, 
doresc sã cunosc o doam-
nã vârstã 68-70 ani, pentru 
îngrijire. Rog ºi ofer seri-
ozitate.Tel. 0751066565. 
(C.080320210015)

Anunţuri la telefon
CAUT femeie nefumãtoare 
pentru îngrijire bolnavã. Tel. 
0770552132. 

PRESTĂRI
SERVICII

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

CADASTRU-carte funci-
arã! Terenuri-450 lei! Apar-
tamente-250 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.100220210003)

ZUGRÃVELI, faianþãri, 
instalaþii. 0721233578.  
(C.220220210005)

RENOVÃRI interioare: 
gresie, faianþã, zugrãveli, 
instalaþii sanitare, instalaþii 
electrice, parchet, rigips, 
glet, etc. Tel. 0756281515. 
(C.150220210008)

TRANSPORT mar-
fã. 0770346626. 
(C.090220210011)

EXECUT finisaje inte-
rioare. 0721027234. 
(C.020320210004)

EXECUT zugrãveli, glet, la-
vabilã, gresie, faianþã,   par-
chet, rigips. 0748145223. 
(C.030320210004)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.080320210001)

MEDITAŢII
MEDITEZ istorie: Acade-
mie, Penitenciare, Bac, 
50 lei/ ºedinþã (autor carþi 
teste). Tel. 0728416024. 
(C.050320210001)

„ISTORIA Românilor” pen-
tru admiterea la Academia 
de Poliþie: sinteze, cronolo-
gie ºi dicþionar termeni is-
torici, 80 lei. 0728416024. 
(C.050320210002)

PIERDERI
PIERDUT certificat de 
membru seria AG nr. 4528 
din 06/09/2010, eliberat  
de OAMMR , filiala Ar-
geº, pe numele Bãlãºescu 
Bianca. Se declarã nul.  
(C.080320210011)

MATRIMONIALE
DOMN, 48 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie, cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.020220210006)

DOMN, vârstã 32 ani caut 
doamnã pentru cãsãto-
rie. Tel. 0732848399.  
(C.030220210003)

DOMN, 67 ani caut 
doamnã vârstã apropiatã 
pentru prietenie/ cãsã-
torie. Tel. 0770449272. 
(C.160220210008)

DOMN, 50 ani, caut 
doamnã pentru cãsãto-
rie. Tel. 0747370811. 
(C.160220210019)

CETÃÞEAN spaniol, pen-
sionar, singur, doresc 
cunoºtinþã cu doamnã, 
singurã. Rog seriozita-
te. Tel. 0754325788.  
(C.180220210001)

DOMN, pensionar, doresc 
prietenie, eventual cãsã-
torie. Tel. 0785621217. 
(C.230220210009)

DOMN, 53 ani, divorþat  
doresc sã cunosc doam-
nã 45- 46 ani, pen-
tru prietenie/ cãsãto-
rie. Tel. 0743839096. 
(C.250220210005)

DOMN serios, 62 de ani, 
doresc doamnã singurã( de 
la þarã). Tel. 0752464476.  
(C.260220210013)

DOMN, vãduv, 45 ani, 
caut doamnã pentru relaþie 
serioasã. Exclus aven-
turile. Tel. 0752549391.  
(C.010320210016)

DOMN, 57 ani, singur, 
fãrã obligaþii doresc sã 
cunosc doamnã singurã, 
vârstã apropiatã pentru 
prietenie. 0723098093. 
(C.050320210014)

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

puterea ei deosebitã 
ºi a harurilor sfinte. 

Rezolvã cazuri lipsite 
de orice speranþã, 

vede trecutul, prezen-
tul ºi viitorul, dezlea-

gã ºi îndepãrteazã 
cele mai puternice 

farmece ºi blesteme, 
dezleagã cununii le-

gate, aduce persoana 
iubitã, împacã familii 

dezbinate, face de 
dragoste, spor, noroc, 
sãnãtate, reuºite în 
afaceri, vindecã im-

potenþa, viciul bãutu-
rii, stresul, depresia, 
etc. Contactaþi-o cu 

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

(Cbf. 7530) 

GHICESC în cãrþi ºi ca-
fea. Tel. 0751419859. 
(C.040320210005)

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 pui Ciobãnesc 
German, din pãrinþi deo-
sebiþi. Tel. 0747862544. 
(C.010320210011)

MICI AFACERI
VÂND firmã transport mar-
fã ºi persoane cu traseu ºi 
maºini. Tel. 0775315852. 
(C.010320210008)

ANGAJĂRI
OPTICA ZOF angajeazã 
personal cu ºi fãrã expe-
rienþã. Sunaþi între ore-
le 10.00-12.00, la  tel. 
0787213800; 0787213033; 
0248/213033. Vã aºtep-
tãm cu drag în  echipa Zof. 
(C.220220210015)

ANGAJEZ paznic pentru 
lac pescuit, fãrã cazier, 
fãrã obligaþii. Salariu avan-
tajos. Tel. 0757295066. 
(C.160220210006)

RESTAURANT situ-
at în centrul Piteºtiului 
angajeazã lucrãtor în 
bucãtãrie. Salariu net 
1.500 lei. Tel. 0786029279. 
(C.010320210002)

ANGAJÃM personal re-
laþii cu clienþii, cunoºtinþe 
contabilitate primarã, 
operare calculator. Re-
laþii la tel. 0736366182; 
sau c.v. la e-mail: softi-
deea_ramona@yahoo.ro   
(C.010320210003)

SOCIETATE Comercialã 
angajeazã manipulant. Tel. 
0735154397; 0756500064.  
(C.010320210004)

ANGAJEZ doamnã pentru 
menaj. Cer ºi ofer serio-
zitate. Tel. 0723167828. 
(C.010320210005)

ANGAJEZ muncitori în 
construcþii. Asigur ca-

zare. Tel. 0728221750.  
(C.230220210015)

ANGAJEZ ºoferi TIR, 
intern cu experienþã, 
1.000 euro, lunar. 
0733890093; 0746305365.  
(C.250220210009)

SPÃLÃTORIE Fraþii 
Goleºti angajeazã per-
sonal. Condiþii deose-
bite.Tel. 0726843362.  
(C.180220210018)

ANGAJEZ tâmplar- ta-
piþer ºi croitoreasã. Tel. 
0720426093; 0743356969. 
(C.030320210008)

CURS agenþi securita-
te. Tel. 0756364499.  
(C.040320210002)

CURS calificare în con-
strucþii. Tel. 0756364499.  
(C.040320210003)

ANGAJEZ tapiþer auto ºi 
mobilã. Tel. 0740470729. 
(C.050320210011)

S.C angajeazã instala-
tor ( posesor permis ca-

tegoria B ) ºi agent de 
pazã. Tel. 0736365601. 
(C.050320210008)

PATISERIE zona Prun-
du, angajeazã personal. 
Program de luni pânã 
vineri. Salariu 2.000 
lei. Tel. 0773306844.  
(C.080320210013)

BLOCUL 4 -Rãzboieni 
angajeazã femeie de ser-
viciu scãri de bloc. Tel. 
0726288724; 0724051182. 
(C.080320210014)

SC angajează şofer li-
vrator, dubă categ. 
B. Tel. 0740487411. 
(C.230220210015)

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

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!

 ANGAJĂM 
OPERATOR 

BULDOEXCAVATOR. 
Tel. 0744348924. 

ANUNT PUBLIC 2
S.C. LOYAL BUSINESS MANAGEMENT SRL titular 
al Plan urbanistic zonal -,,INTRODUCERE ÎN TNTRA-
VILAN ŞI INTOCMIRE REGULAMENT LOCAL DE
URBANISM ÎN VEDEREA CONSTRUIRII: SPAŢIU BI-
ROURI ŞI PARCARE, situat în jud. Argeş, com. Albota, 
Tarla 12, parcela 89, nr. cad. 11806, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de 
mediu pentru planul/ programul menţionat şi declanşar-
ea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului/programul poate fi consultată 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Argeş, din 
localitatea Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, de 
luni pana joi între orele 9:00 - 11:00.
Observaţii/ comentarii şi sugestii se primesc în scris la 
sediul APM Argeş, în termen 15 zile de la data publicării 
anunţului.

CENTER TEA & CO angajează
 ŞOFERI TIR 

pentru Comunitate, curse fixe. 
Tel. 0732406680. 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
S.C. GELATO REHOMA SRL şi S.C. VLAD ALEX FLA-
VIUS COM titular al proiectului: Hală (P înalt) şi împre-
jmuire teren, anunţă  publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Me-
diului Argeş - nu se supune evaluării impactului asupra 
mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentu proiectul 
Hală (P înalt) şi împrejmuire  teren, propus a fi amplasat în 
comuna Bradu, sat Geamăna, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul, în Piteş-
ti, str. Egalităţii, nr. 50, judeţul Argeş, în zilele de
luni- vineri înte orele 10-13, precum şi la următoarea adresa 
de internet: http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeş, în ter-
men de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Societate de construcţii 
cu experienţă 

angajează MAIŞTRI 
în construcţii 

INSTALATORI,
ELECTRICIENI şi 

SUDORI. 
- salarii atractive - 

Telefon  0799 803 583; 
0727 760 240.

S.C. ANGAJEAZĂ 
MUNCITORI 

NECALIFICAŢI 
în domeniul sortării deşeu-

rilor din carton şi mase 
plastice. Salariu 1.600 lei. 

Tel. 0742763065.

S.C. AQUASERV IRILET SRL anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul: “ Amplasare spălătorie auto self service”, 
propus a fi amplasat în mun. Piteşti, str. Calea Câmpulung 
nr. 48, judeţul Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, judeţul 
Argeş şi la sediul S.C. AQUASERV IRILET SRL din mun. 
Timişoara, str. Cosminului nr. 32, ap. 8, judeţul Timiş, în 
zilele de luni- vineri, între orele 09.00- 11.00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul APM Argeş, municipi-
ul Piteşti, str. Egalităţii nr. 50 A, jud. Argeş. 
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 SC PRESTO TIG MT - firmă de CAROSĂRI AUTOUTILIARE 
cu sediul în PITEŞTI, str. Depozitelor nr. 41- 43, ANGAJEAZĂ: 
 -  2 LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE  
-  1 SUDOR  electric şi CO2 ;
- 1 MONTATOR prelate auto cu experienţă.
Se lucrează doar local, nu se plecă în deplasări, program 08:00 – 17:00

Se asigură MASĂ CALDĂ. Nu oferim cazare!  
Oferim şi cerem seriozitate! Salariu motivant! 

Ore suplimentare platite !
Tel.  0745 438 578, CV-uri: presto.tigmt@yahoo.com 

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

S.C. PROFLEX SUD  
ANGAJEAZĂ 

MECANIC UTILAJ 
în atelier hidraulică, punct 

de lucru Mărăcineni. 
Tel. 0755146989. 

 S.C.  ADIDANA SRL 
ANGAJEAZĂ 

MOTOSTIVUITORIST 
CU ATESTAT. RELATII, LA 

TEL. 0752133710. CV-URILE 
SE TRIMIT LA E-MAIL: 

SECRETARIAT@
ADIDANA.RO

BRISETTO 
ANGAJEAZĂ 

BARMANI ŞI 
OSPĂTARI 

CU EXPERIENŢĂ. 
TEL. 0736888988.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE
montat /demontat 

contoare gaze. 
Tel. 0722301315.

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează 
GESTIONAR pentru depozit Piscani și 
STIVUITORIST pentru depozit Albota. 
Se acordă salariu motivant, bonusuri şi 

tichete de masă.  Relaţii, la telefon 0741.052.070.

S.C. DIVVOS angajează:

n ŞOFER cat. B n ŞOFER cat. C, E. 
Program de lucru de luni până vineri. Curse tur- retur 
de la poarta fabricii. Salariu atractiv. Tel. 0722444429. 

e-mail: divvos.chim@gmail.com

YILDIZ ENTEGRE, 
una dintre cele mai mari companii  din lume în  indu-
stria 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 
YILDIZ CHEM – Producţie Adezivi  
n INGINERI CHIMIŞTI
n LABORANTI CHIMISTI - INDUSTRIE
n INSPECTOR PROTECTIE CIVILA
n OPERATORI TRATAREA APEI 
n  FOCHIŞTI 
n CONTROLORI CALITATE
n ELECTRICIENI ÎNTREŢINERE ŞI REPA-
RAŢII UTILAJE
n OPERATORI CHIMIŞTI 
n  OPERATORI PRODUCŢIE
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!

SOCIETATE COMERCIALĂ angajează ŞOFER.
Informaţii, la telefon 0747.198.714.

Angajez 
FATĂ 

VÂNZARE 
LINIE-

AUTOSERVIRE
Tel 0741.761.423

0740.563.160.

FABRICĂ de confecţii în Bascov, 
angajează 

CONFECŢIONERI cu experienţă. 
Salariu+ bonuri de masă + 

decontare transport. Tel. 0726385184. 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
ANGAJEAZĂ 

PERSONAL CALIFICAT în domeniul construcţiilor:
n SUDORI MIG-MAG/TIG n INSTALATORI 
n FINISORI n LACATUSI MECANICI

Informaţii, la telefon 0747.198.714.

SOCIETATE COMERCIALĂ angajează:
n MANAGER PROIECT n OPERATOR LASER
n  INGINER INSTALAŢII  n MAISTRU

Disponibilitate detaşare/delegare
Informaţii, la telefon 0747.198.714.

S.C. LISA LOGISTIC 
CONTROL angajează 
ŞOFERI  transport 

marfă intern 3.5 t şi 7.5 
t. Salariu avantajos. Tel. 

0740004997; 0753153330.

CRONOS angajează 
MUNCITORI 
NECALIFICAŢI 

în DEPOZIT MATERIALE 
de CONSTRUCŢII Albota. 

Tel. 0744.706.707.

RECTIFICARE ANUNT 
publicat în CURIERUL ZILEI din 

08.03.2021, datele de organizare a concursu-
lui se modifica după următorul calendar:

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA DO-
MENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT, cu sediul în str. Maior 
Gâldău, nr. 9, Câmpulung, județul Argeș organizează 
concurs de angajare:
1) INSPECTOR de specialitate gradul II – 1 post în cad-
rul Compartimentului Contabilitate, Resurse Umane, 
Achiziții Publice, Registratura;
2) MAGAZINER – 1 post în cadrul Compartimentului  
Contabilitate, Resurse Umane  Achiziții Publice, Regis-
tratura;
Datele de organizare ale concursului: 
- 19.03.2021 ora 15.00: data limită până la care se pot 
depune dosarele de concurs;
- 23 .03.2021 ora 15.00: selecția si afișarea  dosarelor;
- 30.03.2021 ora09.00: proba scrisa;
- 31.03.2021 ora 15.00 afișarea rezultatelor la proba scrisa 
- 05.04.2021 ora 09.00 : interviu;
- 05.04. 2021 ora 15.00  afișării rezultatelor interviului
- 07.04. 2021 ora 15.00  afișării rezultatelor finale
Relații suplimentare se pot obține de la  Compartimentul 
Contabilitate, Resurse Umane, Achiziții Publice, Regis-
tratura din cadrul S.P.A.D.P.P., tel. 0248.530.040.

ANGAJĂM 
ŞOFER CAMION, 

TANDEM, 
COMUNITATE. 
Tel. 0754812152.

ANGAJEZ 
FATĂ salon remodelare 
corporală, TERAPEUT, 
KINETOTERAPEUT, 
MASEUR, COSMETI-

CIANĂ. Tel. 0722210117. 

PUBLICAŢIE VÂNZARE
Lichidări Info Consult IPURL, lichidator judiciar al SC ESCAPE 
B25 IMPEX SRL-în faliment, CUI: 9817475, J40/7484/1997, Do-
sar nr.1041/1259/2011 pe rolul Tribunalului Specializat Argeş, 
organizează în data de 08.04.2021, ora  11,00, licitaţie publică de-
schisă, cu strigare, pentru vânzarea următoarelor bunuri: 1. Teren 
intravilan in suprafaţă de 300 mp, situat in strada  Tocătoarelor, 
nr.7, sector 6, Bucureşti, la preţul de 67.500 euro (în lei la curs BNR 
din data plăţii), scutit TVA.
Dacă bunul imobil nu se vinde, se vor organiza alte licitaţii in datele 
de 15.04.2021, 22.04.2021 şi 29.04.2021, ora 11,00, la sediul lichi-
datorului din Câmpulung, str. Republicii, nr.35, et.2, jud. Argeş, în 
aceleaşi condiţii.
Ofertanţii trebuie să depună până la începerea licitaţiei o garanţie de 
10% din valoarea bunurilor în contul RO81PIRB0303737768002000 
deschis la FIRST BANK SA,  Piteşti. Relaţii suplimentare la tele-
fon 0744.772.619, mail: gheorghe.banu@gmail.com.

Administraţia Domeniului Public Piteşti,
cu sediul în strada Obor nr.3, organizează concurs în data  de 24 
martie 2021, orele 10.00, la sediul Biroului Administrarea Cim-
itirelor si Prestari Servicii Funerare, localitatea Pitesti, strada Nico-
lae Dobrin nr. 6, în conformitate cu art. 7 alin. 4 din H.G.nr.286/ 
2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea 
a două posturi contractuale temporar vacante de MUNCITOR 
NECALIFICAT, GROPAR, pe perioadă determinată de 6 luni.
Condiţii de participare pentru posturile contractuale temporare 
vacante de muncitori necalificat, gropar:
-cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
-să cunoască limba română scris şi vorbit;
-să aibă capacitatea deplină de exerciţiu;
-să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care 
candidează (apt din punct de vedere medical şi psihologic), ates-
tată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie;
-să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar conform Cod-
ului Muncii;
-să nu fi fost condamnat definitiv conform art.3, lit.g din Regula-
mentul cadru din 23.03.2011 aprobat prin H.G. nr.286/2011;
Conditii specifice pentru ocuparea posturilor de muncitor necal-
ificat, gropar:
-vârsta  minimă de 18 ani;
-fara vechime;
-trebuie să aibă studii minim 8 clase;
Dosarele de concurs pentru posturile contractuale vacante de 
muncitor necalificat-gropar, se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti-
din str.Obor, nr.3 până la data de 17.03.2021, orele 15.00.
În data de 18.03.2021 orele 12.00, se afişează  procesul verbal priv-
ind 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 19.03.2021, 
orele 12.00.
Concursul pentru ocuparea celor doua posturi contractuale tem-
porar vacante de muncitor necalificat, gropar, constă în urma-
toarele probe:
-proba practică va avea loc în data de 24.03.2021, ora 10.00.
-interviul  va avea loc în data de 26.03.2021, ora 10.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, 
telefon 0248 223526, interior 113.

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC PITEŞTI,
cu sediul în Pitesti, strada Obor nr.3, organizează concurs în data 
de 25 martie 2021, orele 10.00, în conformitate cu art. 7 alin. 4 din 
H.G.nr.286/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare, pent-
ru ocuparea unui post contractual temporar vacant de MUNCI-
TOR CALIFICAT, respectiv LĂCĂTUŞ MECANIC, pe perio-
adă determinată de 6 luni în cadrul Atelierului Administrare şi 
Intreţinerea Domeniului Public.
Condiţii de participare:
-cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
-să cunoască limba română scris şi vorbit;
-să aibă capacitatea deplină de exerciţiu;
-să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care 
candidează (apt din punct de vedere medical şi psihologic), ates-
tată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie;
-să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar conform Cod-
ului Muncii;
-să nu fi fost condamnat definitiv conform art.3, lit.g din Regula-
mentul cadru din 23.03.2011 aprobat prin H.G. nr.286/2011;
Conditii specifice pentru ocuparea postului de muncitor calificat, 
lacatus mecanic:
-vârsta  minimă de 18 ani;
-vechimea minima in calificarea solicitată de 3 ani;
-trebuie să aibă studii minim 10 clase;
Dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la 
data de 17.03.2021, orele 15.00.
În data de 18.03.2021 orele 12.00, se afişează  procesul verbal priv-
ind 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 19.03.2021, 
orele 12.00.
Concursul pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant 
de muncitor calificat,lăcătuş mecanic, pe perioadă determinată 
constă în probă practică şi interviu:
-proba practică va avea loc în data de 25.03.2021, ora 10.00.
-interviul  va avea loc în data de 29.03.2021, ora 10.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, 
telefon 0248 223526, interior 113.
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FIRMĂ DE CONSTRUCŢII 
 angajează 

l SECRETARĂ l TEHNICIAN DEVIZE 
Cerinţe: studii superioare
l BULDOEXCAVATORIST l LĂCĂTUŞ 
MECANIC l INSTALATOR  
l MUNCITORI NECALIFICAŢI.

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

office@deltatermoconstruct.ro

SC angajează 
OPERATOR 

CALCULATOR 
(DESENATOR) 

AUTOCAD 2D, 3D, 
AllPlan etc. 

Tel. 0720689965.

SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL 
angajează: 

l ŞOFER TIR l ŞOFER categoria 
B l PERSONAL PENTRU CON-

TABILITATE PRIMARĂ l ȘOFER 
CISTERNĂ distribuție ADBLUE.

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 CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajează:
n INGINER CONSTRUCTOR n MECANIC BULDO

EXCA  VATOR  n MECANIC MINIÎNCĂRCĂTOR
 n ME CANIC EXCAVATOR PNEURI n MUNCITOR 
NE CALIFICAT n PAVATOR n ZIDAR PIETRAR 
n ZUGRAV  n SUDOR n SUDOR POLIETILENĂ 

n FIERAR BETONIST n LĂCĂTUŞ MECANIC 
n 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

ANGAJEZ 
FEMEIE 

pentru MENAJ. 
Tel. 0774630655.

             
ANGAJEAZĂ

n  OPERATORI TURNĂTORIE
n  OPERATORI CNC

Compania noastra oferă: 
Instruire la locul de muncă;  Pachet salarial motivant;  
Tichete de masă; Transport parţial subvenţionat; 
Cei interesati, pot depune un CV, la sediul fabricii 
din: Piteşti, str. Depozitelor nr.12, judet Argeş, 

sau prin fax, la nr. 0248.265.664.   

S.C. BLACK SEA 
SUPPLIERS SRL, 

punct lucru Piteşti 
angajează 

ŞOFER 
cu atestat transport, 

cat. C+ E pentru 
transport intern.

 Se asigură salariu atractiv. 
Relaţii, la tel. 0726746036.

IMPORTANT! IMPORTANT! IMPORTANT! IMPORTANT! IMPORTANT!
AICI SE ÎNVAȚĂ O MESERIE!

ATP ARGEȘ 1990-CASA SINDICATELOR ETAJ 1, SECRETARIAT A, ULTRACENTRAL
ANUNȚĂ DESCHIDEREA STAGIUNI GENERALE A 

CURSURILOR DE CALIFICARE, VINERI, 
TOATE CURSURILE 800 RON ȘI CURS INFIRMIER 900 RON

PLATA ÎN 4 TRANȘE
Înscrierile se fac la sediul nostru până pe 26 MARTIE între orele 9-18  FOARTE IMPORTANT! 
•  La inscriere va rugam sa purtati masca de protectie! • Cursurile se vor desfaşura păstrând 

distanţa 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 - 500 LEI
• 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; 
evidenta contabila pentru societati comerciale – este de 700 LEI
•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 26 MARTIE, 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

26 MARTIE 2021

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

PÂNĂ LA DATA DE  26 MARTIE SE  FAC ÎNSCRIERI LA   
CURSUL DE STIVUITORIST - 1100 RON, calificare si autorizaţie ISCIR.

•INFIRMIERI  
•LUCRĂTOR ÎN COMERȚ
•BUCĂTAR-practica în restau-
rant, cu preparate culinare        
• OSPĂTAR-CHELNER - 
practica în restaurant
•COFETAR-PATISER-pratica în 
laborator de cofetărie-patiserie
•CURS NOU***IMPORTANT 

DIRECTOR RESTAURANT au-
torizat 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

ATENȚIE!! Absolut toți PROFESORII din orice formă de învățământ vor trebui, până la sfârșitul 
anului, să dețină certificat de calificare pentru Operator Introducere, validare și Prelucrare Date.

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 DODI PLAST TECH SRL,  
cu sediul în DN 65B, km4+610, angajează:

MUNCITORI NECALIFICAŢI/ 
sortatori folie femei si barbaţi. Trimiteţi CV-ul prin 
e-mail: office@dodiplast.ro sau la sediul fabricii  DN 

65B, km4+610, relaţii la tel: 0756 198 593.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

Angajez 
ȘOFER TIR 

transport intern. 
Nu se lucrează în 

week-end. 
Tel 0785.255.857.

S.C. ATM CONSTRUCT 
S.A  PLOIEŞTI, punct de 

lucru Poiana Lacului 
angajează ŞOFER 

B,C,E+ atestat şi card 
tahograf, cu autorizaţie 
de macaragiu grupa E. 
Program flexibil. Salariu 

motivant, bonuri de masă şi 
transport. Tel. 0720031825; 

0744752644.  

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 gratuit, salariu atractiv, tichete de  
masă, primă pentru Paşte şi Crăciun. Contract pe perio-
adă nedeterminată; instruire specifică la locul de muncă. 

CV-urile se pot trimite prin e-mail la adresa:
 apuiu@pelzerpimsa.ro sau pe fax la 0348/410900. 

Pentru informaţii tel.: 0729106212, 0799803558.

S.C. ANGAJEAZĂ: 
LĂCĂTUŞI MECANI-
CI, SUDORI ELECTRI-
CI şi CO2. Salariu net în 

mână de la 2.600 lei+ 1 bon 
masă/ zi. Tel. 0726348221.    

ANGAJEZ 

ŞOFERI 
TIR. 

TEL. 0744755702.

SC angajează DIRECTOR ECONOMIC 
cu experienţă financiară de minimum 3 ani. 
Relaţii, la tel. 0744.339.891. CV-uri se pot 

trimite la: comargros@yahoo.com

SC ZIP ESCORT SRL 
angajează

  AGENŢI DE 
SECURITATE 

-  zona Piteşti.Relaţii la 
telefon: 0731.010.266 - 

Iordache Dorel

Agexim Spedition 
angajează  ŞOFER TIR 

 Comunitate şi 
tur - retur. 

Tel. 0732950039, 
0723607608.

MOBEXPERT Piteşti
angajează

MONTATOR MOBILIER.
Tel. 0727.333.831.

ANGAJEZ 
NECALIFICAŢI în 

vederea calificării în 
meseria de TÂMPLAR 

mobilă. Tel. 0730376130. 

ROMA2S TRANSYLVANIA INGINERIE
Punct de lucru strada Depozitelor, ANGAJEAZĂ:

- OPERATOR CNC LASER CYPCUT
- OPERATOR ABKANT CNC 3D
- OPERATOR CNC PLASMĂ
- SUDOR CO2
- LĂCĂTUŞ CUNOSTINŢE DESENE TEHNICE CONFECŢII METALICE

Program de lucru pe doua schimburi.
Relaţii, la telefon 0728.272.295.
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