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VÂNZĂRI
DIVERSE

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

VÂND 2 uºi interioare de 
apartament, una de sufra-
gerie ºi una de dormitor, 
ambele din MDF ºi o uºã 
de intrare de apartament 
din lemn masiv sculptat, 
toate pe partea dreaptã ºi 
în stare foarte bunã. Preþ 
800 lei. Tel. 0740048996. 
(C.220320210001)

VÂND 2 pavilioane 
apicole ºi fân( ªtefã-
neºti). Tel. 0767003901. 
(C.050220210001)

STÂLPI, ºpalieri metalici noi 
pentru garduri- vie, 2,10 m, 
17 lei/ bucatã. 0765376535. 
(C.290120210002)

VÂND prune usca-
te. Tel. 0744756699 
(C.150320210021)

VÂND porþi fier for-
jat. Tel. 0754812629.  
(C.180320210012)

VÂND mobilã ve-
che. Tel. 0767395154.  
(C.220320210020)

VÂND canapea+ 
fotolii, set corpuri+ 

colþar bucãtãrie, pat 
mijloc+ saltea, colþar 
living, TV LCD. Tel. 

0722280144. 

VÂNZĂRI
AUTO

ROMÂNEŞTI
CUMPÃR auto pen-
tru programul Ra-
bla. Tel. 0745141627. 
(C.090320210010)

STRĂINE
VÂND Skoda Octavia 
2011, unic proprietar( me-
dic), diesel, 95.000 km, 
cutie automatã, pilot au-
tomat, gri metalizat, 9.000 
euro. Tel. 0745819487.  
(C.150320210015)

VÂND Renault Cap-
tur, fabricaþie 2016, 
full. Tel. 0768259566. 
(C.160320210003)

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND/ Schimb garsoni-
erã cu apartament 2 ca-
mere. Tel. 0743565763.  
(C.190320210002)

APARTAMENTE
2 camere

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

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

PROPRIETAR. Vând/ 
închiriez apartament 

2 camere, mobi-
lat, utilat, modern, 
nou, Ultracentral, 
(deasupra Restau-
rant Matteo), etaj 
1/4.  0737794785.  
(C.190220210001) 

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

VÂND apartament 2 came-
re, decomandat, etaj 10,  
Gãvana. Tel. 0746676738. 
(C.150320210016)

VÂND apartament 2 came-
re, Negru Vodã, bl. C. 4, 
parter, îmbunãtãþit, 43.500 
euro. Tel. 0743160171. 
(C.180320210009)

VÂND aparta-
ment 2 camere, 
Calea Bucureºti. 
Tel. 0731140370.  
(C.230320210004)

APARTAMENTE
3 camere

PROPRIETAR vând apar-
tament 3 camere, Petro-
chimiºtilor, confort 1, îm-
bunãtãþit. Tel. 0741213141. 
(C.180320210004)

VÂND/ Schimb aparta-
ment 3 camere, et. 4, 
Eremia Grigorescu, sta-
re foarte bunã, renovat 
2016. Pentru schimb: 
apartament 2 camere, et. 
intermediar, Eremia Gri-
gorescu sau Popa ªapcã, 
cu achitare diferenþã. Tel. 
0726300467; 0787590192.  
(C.090320210009)

VÂND apartament 3 ca-
mere, decomandat, 4/ 4, 
Banatului( lângã Carpaþi), 
suprafaþã 97,24 mp, 70.000 
euro, negociabil. Exclus 
agenþii. Tel. 0759777361.  
(C.150320210010)

VÂND/ Schimb apartament 
3 camere, Traian, cu aparta-
ment 2 camere, parter, etaj 
1, Traian- aleea Petroliºtilor/ 
aleea Teilor. 0732522436. 
(C.190320210012)

CASE
VÂND urgent vilã Trivale, 

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

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 vilã ªtefãneºti, pomi, 
gazon, garaj, beci, mo-
bilatã. Tel. 0770291137. 
(C.150320210004)

VÂND/ Schimb/ închiriez, 
casã ªtefãneºti, apartament 
destinaþie schimbatã Banat, 
apartament 3 camere, Li-
vezilor. Tel. 0742301801. 
(C.150320210006)

VÂND casã Retevoieºti, te-
ren 2.000 mp, toate utilitãþi-
le, stradal. Tel. 0768259566. 
(C.160320210004)

VÂND casã 4 camere, 
1.100 mp teren ªtefãneºti, 
sat Valea Mare( Enculeºti), 
jud. Argeº sau schimb cu 
apartament 2 camere, Pi-
teºti. Tel. 0742168924.  
(C.220320210001)

VÂND casã cu etaj, 
toate utilitãþile, ªtefã-
neºti. Tel. 0745015619. 
(C.220320210013)

VÂND casã, com. Stolnici, 
toate utilitãþile.  0732522436. 
(C.190320210014)

TERENURI
VÂND TEREN 

50.000 mp, situat vizavi de 
reprezentanţa FORD, lângă

Jupiter City - Carrefour, 
deschidere 250 m.

Tel. 0799 00 88 22.

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

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 intravilan 897 
mp, Bascov- Dobrogos-
tea, apã, canalizare, lu-
minã. Tel. 0731662176.  
(C.190320210003)

VÂND teren intravilan 1.452 
mp, Miceºti la DN Piteºti- 
Câmpulung, utilitãþi în apro-

piere, preþ 6500 euro, ne-
gociabil. Tel. 0731662176.  
(C.190320210005)

SUPER ofertã! Pachet 
terenuri, 5.000 mp, 
pentru casã intravi-

lan cu toate utilitãþile 
la intrare ºi 5.000 mp 

agricol extravilan. 
Preþ pachet 24.000 

euro, localitatea 
Cãlineºti- Argeº. 
Tel. 0724605599. 
(C.190320210009) 

VÂND teren intra-
vilan 500 mp, com. 

Bascov, str. Bisericii, 
utilitãþi apã, gaze, 
canalizare, electri-
citate, drum asfal-

tat, preþ negociabil. 
Tel. 0734292347. 
(C.230320210006) 

VÂND teren intravi-
lan, com. Bascov, str. 
Pãiºeºti- deal, loturi 

între 385 mp- 790 
mp. Se pot vinde unul 
sau mai multe loturi, 
utilitãþi (lângã teren), 
apã, gaze, canalizare, 
electricitate drum as-
faltat, preþ negocia-
bil. Tel. 0744328801; 

0744324244. 
(C.230320210007) 

VÂND teren intravilan 
suprafaþã 1460 mp, 
com. Bascov( intra-
rea Brãileni ºi Mica). 
Terenul este împre-
jmuit cu temelie din 

beton ºi gard fier 
forjat( la stradã), lãþi-
me la stradã 32 mp, 
utilitãþi- apã( interio-
rul terenului), gaze, 
canalizare, electri-
citate, drum asfal-

tat, preþ negociabil. 
Tel. 0744328801; 

0747698749.  
(C.230320210008) 

SPAŢII
ÎNCHIRIEZ

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

TEL. 0799 00 88 33. 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
ÎNCHIRIAZĂ SPAŢII 
NOI construite pentru 

DEPOZITARE, 
PRODUCŢIE şi BIROURI 

cu suprafeţe cuprinse 
între 400 mp 

şi 1.000 mp, zona Vamă - 
Metro, telefon 
0727.760.240.  

VÂND/ ÎNCHIRIEZ 
spaþiu, parter vilã, Ba-
natului, trifazic. Tel. 
0744896025; 0721918129. 
(C.230220210011)

ÎNCHIRIERI
ÎNCHIRIEZ camere la vilã, 
zona Exerciþiu. Avantajos. 
Tel. 0799475802.  (C.f. 
3706)

OFER închiriere apartament 
2 camere, Calea Bascovu-

lui( lângã Ramada), com-
plet utilat. Tel. 0745043127. 
(C.220220210008)

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

Tel. 0744963528. 
(C.010320210014) 

OFER închiriere camere 
la vilã, zona N. Bãlcescu.  
0756274285; 0740454690. 
(C.220320210011)

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

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, Gãva-
na 3. Tel. 0770793743.  
(C.180320210002)

OFER  închiriere apar-
tament 2 camere, com-
plet mobilat, centralã 
proprie, aer condiþionat, 
Fraþii Goleºti. Preþ 1.000 
lei /lunar. 0721270427. 
(C.110320210004)

OFER închiriere gar-
sonierã situatã ultra-
central, mobilatã, uti-
latã. Tel. 0735850127.  
(C.110320210008)

OFER închiriere garso-
nierã, utilatã, lângã Eu-
roMall, 600 lei, utilitãþi 
incluse. 0734917003.  

(C.220320210009)

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

OFER închiriere 
garsonierã bloc 

nou Bãlcescu Re-
zidence, mobilatã, 
utilatã, totul nou. 
Tel. 0723561556.  
(C.150320210012)

OFER închiriere o ca-
merã în apartament, 
Prundu. 0348/405519; 
0724728098; 0770413510.  
(C.150320210008)

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

OFER închiriere gar-
sonierã, mobilatã, uti-
latã complet, Gãvana 
III. Tel. 0741010489.  
(C.150320210011)

PRIMESC în gazdã 
zona Nord, intrare sepa-
ratã. Tel. 0799397800.  
(C.150320210031)

CAUT sã închiriez gar-
sonierã, parter/ et. 
1. Tel. 0728647343. 
(C.180320210010)

OFER închiriere apartament 

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 2.04.2021
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, ofer com-
panie. 0724648518. 
(C.160220210018)

MASAJ de relaxare nu-
mai pentru persoane 
serioase. 0751329835.  
(C.110320210001)

BÃRBAT drãguþ ofer 
companie intimã doam-
nelor ºi domniºoare-
lor. Discreþie garan-
tatã. Tel. 0722203995. 
(C.040320210004)

DOAMNÃ maturã. 
Tel. 0723035575. 
(C.220320210018)

BRUNETÃ ofer clipe de 
neuitat domnilor gene-
roºi. Tel. 0747558633.  
(C.230320210011)

BRUNETÃ, sunã-
mã ºi vin la tine! Pi-
teºti. 0727695729. 
(C.230320210006)

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.

 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
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2 camere, cartier Popa 
ªapcã. Tel. 0743180729.  
(C.180320210011)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, cf. 2, Gã-
vana 2. Tel. 0721163986.  
(C.220320210022)

OFER camerã de închi-
riat cu balcon, în aparta-
ment confort 1, Gãvana 2, 
la bãiat sau fatã, salariaþi, 
450 lei. Tel. 0741917998 
(C.190320210001)

OFER închiriere garsoni-
erã cf. 1, zonã centralã, 
complet mobilatã ºi utilatã, 
centralã proprie, bloc izolat 
termic. Tel. 0723378889.  
(C.190320210001)

APARTAMENT 3 ca-
mere, Fabrica de Bere, 
complet mobilat, centralã 
termicã, izolat, termopa-
ne, preþ 1.200 lei nego-
ciabil. Tel. 0744432993. 
(C.190320210003)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, Gã-
vana 3, parter, mobilat, 
utilat. Tel. 0743047422.  
(C.190320210004)

OFER spre închiriere 
apartament 2 camere, 
complet utilat, Tudor Vla-
dimirescu, preþ conve-
nabil. Tel. 0770641345. 
(C.230320210014)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, mobilat, 
contorizat, vis-a-vis piaþa 
Trivale, 650 lei, antici-
pat 3 luni. 0735151390.  
(C.230320210005)

LOCURI DE VECI
VÂND cavou 4 locuri, 
Cimitirul Sf. Gheor-
ghe. Tel. 0762564076.  
(C.180320210014)

CUMPĂRĂRI
AUTO

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

MEDITAŢII
L O G O P E D I E .
Tel. 0726367733. 
(C.120320210005)

MATEMATICÃ orice nivel. 
Prima ºedinþã gratis. Posibil 
acasã la elev. 0726348243. 
(C.190320210007)

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

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT femeie pentru în-
grijire bãtrânã, perma-
nent. Ofer cazare, masã, 
salariu. Tel. 0721363543. 
(C.110320210009)

CAUT persoanã responsa-
bilã pentru îngrijire doamnã 
în vârstã. Tel. 0735865550. 
(C.190320210011)

PRESTĂRI
SERVICII

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

ZIDÃRIE, tencuieli, glet, 
faianþã, gresie, termo-
sistem. Calitatea face 
preþul. Tel. 0745430252. 
(C.100320210002)

ECHIPÃ executãm fi-
nisãri case la roºu. 
Tel. 0724364319. 
(C.180220210002)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.160320210001)

CADASTRU-carte funci-
arã! Terenuri-450 lei! Apar-
tamente-250 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.150320210013)

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

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

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

DOMN, 41 ani caut 
doamnã pentru priete-
nie/ cãsãtorie. Rog serio-
zitate. Tel. 0751315913. 
(C.110320210007)

DOMN 49 ani, cu suflet 
bun, manierat, serios, lo-
cuinþã la þarã doresc cu-
noºtinþã cu doamnã, vârstã 
apropiatã pentru priete-
nie/ cãsãtorie. Rog serio-
zitate. Tel. 0728832250.  
(C.120320210002)

DOAMNÃ, 43 ani, studii 
sperioare, 1.55 cm/ 57 kg, 
serviciu stabil doresc cu-
noºtinþã cu domn, vârstã 
max. 50 ani, studii supe-
rioare, pentru prietenie/ 
cãsãtorie. Rog seriozita-
te. 0766779366. dupã ora 
17.00.  (C.120320210004)

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

40 ANI, doresc cunoºtinþã 
doamnã plinuþã, indiferent 
de vârstã. 0760444453. 
(C.090320210011)

BÃRBAT singur, pen-
sionar doresc sã cu-
nosc o doamnã tot sin-
gurã. Tel. 0750806174.  
(C.120320210013)

DOMN, prezentabil, caut 
dnã discretã, de caracter, 
relaþie stabilã. 0728856281. 
(C.150320210024)

VÃDUV, 46 ani caut 
doamnã serioasã pen-
tru prietenie/ cãsãto-
rie. Tel. 0746538903. 
(C.220320210012)

DOMN, pensionar, do-
resc prietenie ºi me-
naj, eventual cãsãto-
rie. Tel. 0785621217. 
(C.230220210009)

DOMN, prezentabil doresc 
sã cunosc doamnã, pen-
tru prietenie. 0753427282.  
(C.180320210017)

DOMN, prezentabil, 53 ani, 
caut doamnã pentru cãsã-
torie. Tel. 0756844590.  
(C.230320210003)

DOMN, 54 ani caut doam-
nã pentru prietenie/ cãsã-
torie. Tel. 0737109018.  
(C.230320210015)

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 3 pui pisicã persanã 
imperialã, masculi, 3 luni. 
Tel. 0766779366. dupã ora 
16.00 (C.120320210003)

VÂND câini ciobã-
neºti. Tel. 0734860310. 
(C.220320210017)

MAGIE
GHICESC în cãrþi ºi ca-
fea. Tel. 0751419859. 
(C.190320210002) 

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 
legate, aduce per-

soana iubitã, împacã 
familii dezbinate, 
face de dragoste, 

spor, noroc, sãnãta-
te, reuºite în afaceri, 
vindecã impotenþa, 

viciul bãuturii, 
stresul, depresia, 

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

(C.170320210007) 

MICI AFACERI
REPARAÞII ochelari, 
înlocuit lentile/ rame, 
Complex Fortuna- par-
ter. Tel. 0735813083.  
(C.120320210003)

PIERDERI
PIERDUT legitimaþie han-
dicap, pe numele Dupãlãu 
Mihãiþã Sorin. Se declarã 
nulã. (C.230320210001)

PIERDUT legitimaþie de 
transport interurban pe 
numele Nãglãbealã Ale-
xandra. Se declarã nulã.  
(C.230320210001)

PIERDUT legitimaþie han-
dicap pe numele Corbu 
Florin. Se declarã nulã. 
(C.230320210002)

PIERDUT diplomã absol-
vire eliberatã de ªcoala 
Naþionalã de Antrenori, 
pe numele Borþoi Claudia 
Mirela. Se declarã nulã.  
(C.230320210002)

ANGAJĂRI
CENTRUL Meserii orga-
nizeazã cursuri autorizate 
inclusiv on line ºi evaluãri 
pentru orice meserie auto-
rizatã (tehnician meseur, 
frizerie, coafurã, mani-pe-
di; ospãtar; bucãtar; brutar; 
cofetar; lucrator în comerþ; 
infirmierã; stivuitorist; su-
dor; croitor; constructor; 
agent securitate; altele). 
Minim 450 lei, rate, diplo-
me recunoscute, program 
flexibil, sprijin angajare. 
Cãutãm lectori, evalua-
tori, colaboratori atragere 
cursanþi. Oferim comision 
legal motivant/ cursant în-
scris; 2000 lei pentru for-
marea clasei( 28 cursanti). 
0751855929, cursuri_ro-
mania@yahoo.com   (C.F. 
3334)

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

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

S.C. angajeazã muncitori 
necalificaþi ºi montatori 
tablã ºi panouri sandwich 
pentru deplasãri în þarã. 
Asigurãm: transport, ca-
zare, diurnã. Posesorii de 
permis cat. B constituie 
avantaj. Tel. 0746202750.  
(C.160220210001)

S.C. angajeazã ( rigip-
sari) montatori sau echi-
pe de montatori gips car-

ton. Tel. 0746202750. 
(C.160220210002)

S.C. angajeazã ºofer 
TIR (tur-retur), cu expe-
rienþã. Tel. 0730585259.  
(C.100320210010)

S.C. angajeazã mecanic 
auto. Tel. 0723492438. 
(C.100320210014)

S.C. angajeazã ºofer 
din: Piteºti, permis cat. 
D. Tel. 0723492438. 
(C.100320210015)

S.C. ANGAJEAZÃ ºofer 
profesionist cat. B, C, E 
pentru relaþia România- 
Anglia, tur- retur. Diurnã 
700 euro/ cursã+ salariu 
pe þarã. Tel. 0733100001. 
(C.100320210008)

S.C Angajeazã mun-
citori necalificaþi (bãr-
baþi).Tel. 0724295535. 
(C.110320210002)

OPTICA ZOF angajea-
zã optometrist, personal 
fãrã experienþã în dome-
niu ºi I.T-ist. Sunaþi între 
orele 10.00-12.00, la  tel. 
0787213800; 0787213033; 
0248/213033. Vã aºtep-
tãm cu drag în echipa Zof. 
(C.180320210001)

CÃMIN angajeazã 2 îngri-
jitoare pentru bãtrâni. Tel. 
0752011121.  (C.b.f. 7882)

CURS agenþi securita-
te. Tel. 0756364499.  
(C.150320210017)

S.C. ANGAJEAZÃ tehnici-
an pentru service slot ma-
chines. Tel. 0726244553.  
(C.160320210016)

CÃMIN de bãtrâni an-
gajeazã infirmierã, asis-
tentã cu/ fãrã experi-
enþã ºi bucãtar. Salariu 
motivant. 0743230302. 
(C.170320210010)

ANGAJÃM feme-
ie curãþenie salã fit-
ness. Tel. 0740872926. 
(C.170320210004)

ANGAJÃM fatã re-
ceptie salã fitness. 
Tel. 0740872926. 
(C.170320210005)

SALON Escape închi-
riazã post de lucru- 
coafor, zona Banatu-
lui. Tel. 0722478296.  
(C.170320210008)

ANGAJEZ muncitori neca-
lificaþi. Tel. 0761649138.  
(C.220320210021)

S.C. angajeazã muncitor 
manipulant pentru sor-
tare mase plastice. Tel. 
0764497744; 0737974499.  
(C.220320210015)

ANGAJEZ fatã cu ex-
perienþã minimã pentru 
grãtar. Tel. 0744356419. 
(C.220320210016)

FIMÃ de curãþenie anga-
jeazã urgent domni pentru 
spaþii exterioare, centru 
comercial Piteºti ºi Câm-
pulung. Programul este 
în ture de 12h /zi. Salariul 
începand cu 1.500 lei. Re-
latii: 0768396900.   (C.opl)

ANGAJEZ vânzãtor, si-
miger, patiser, zona 
Spitalul Judeþean. 
Tel. 0748111972. 
(C.230320210008)

S.C. angajeazã instalator 
(posesor permis categoria 
B ), electrician ºi agent de 
pazã. Tel. 0736365601. 
(C.050320210008)

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 nu-
marul 0733497749 - Alina. 
(C.opl )

SOLICIT angajare ca zu-
grav sau orice domeniu. 
Tel. 0756920670.

Vreau să am un 
LOC DE MUNCĂ

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

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

Curierul zilei
Anunturi de mare şi mică 

publicitate, eficienţă şi 
profesionalism.

Alege ziarul cu cel mai 
mare tiraj!

S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti, cu sediul în municipiul Piteşti, 
bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, organizează concurs 
pentru ocuparea postului de OPERATOR INTRODUCERE 
VALIDARE PRELUCRARE DATE la Serviciul Citire Facturare. 
Atribuţiile postului constau în introducerea, transpunerea, validarea şi 
prelucrarea datelor specifice activitătii de citire-facturare utilizând pro-
grame informatice specializate.
Cerinţele și condiţiile de participare la concurs sunt: studii medii, expe-
rienţa în utilizarea programelor din pachetul MS Office (Word, Excel, 
Power Point); abilitati de comunicare cu utilizatorii serviciului de apa şi 
de canalizare; atenţie la detalii; apt din punct de vedere medical.
Concursul constă într-un interviu ce include și aspecte practice.
Tematica pentru concus: aspecte referitoare la modalitatea de emitere 
a facturilor de utilități, prevazute în Regulamentul consolidat și armo-
nizat al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din aria 
de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale Aso-
ciației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș, în vigoare (postat pe site-
ul societăţii www.apacanal2000.ro la secţiunea „Companie - Structură 
și Organizare”).
Candidaţii vor depune CV, Consimţământ şi Informaţii la colectarea 
datelor cu caracter personal direct de la persoana vizată (se descarcă de 
pe site-ul societăţii secţiunea „Clienţi - Formulare”) şi copii ale actului 
de identitate şi actelor de studii, pe adresa de e-mail contact@apa-ca-
nal2000.ro sau le vor depune la ghişeul unic al societăţii situat în mu-
nicipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la 
data de 06.04.2021, inclusiv, ora 16.00.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la tele-
fonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 - 16.00. 

THE PLACE 
ANGAJEAZĂ 
PERSONAL 

BUCĂTĂRIE 
SPĂLĂTOR VASE. 

Salariu atractiv. 
Tel. 0774618586.
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Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

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.

ANGAJEZ 
ŞOFER 

pe dubă 2 t şi 
MUNCITOR 
NECALIFICAT. 
Tel. 0741048922.

SC ADR BEST 
TRANS SRL 

angajează 
ŞOFERI 

CAMION 
FRIGO 

22 t, tur -retur, 
salariu atractiv 
Tel. 0742316422.
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.

ANGAJĂM 
ŞOFERI CAT. D, 

PENTRU CONVENTIE 
AUTOCAR POIANA 

LACULUI - MIOVENI.
Tel. 0751360767.

S.C. ANGAJEAZĂ 

ZIDAR. 
Obilgatoriu permis cat. 

B. Tel. 0722270886.

FABRICĂ cu TRADIŢIE în industria alimentară, 
situată în TOPOLOVENI, angajează:

1. OPERATOR UTILAJE – calificare si experienta in do-
meniu (utilaje industria alimentara)
2. ELECTRICIAN – minimum 3 ani experienţă 
3. INSTALATOR – minimum 3 ani experienţă
4. ECONOMIST, minimum 5 ani experienţă în domeni-
ul financiar-contabil. Oferim: salariu 3.200 – 3.600 lei + 
masă asigurată. Persoanele interesate sunt rugate să trim-
ită CV-ul la e-mail: resurseumane@mgc.com.ro. 

Relaţii, la tel. 0752097890.

CNI IDEAL CONSTRUCT 
angajează în condiții salariale 
avantajoase: MUNCITORI 

NECALIFICATI,
FIERARI, ZIDARI, 

DULGHERI.
Detalii, la 0774430829 sau 

0746477683.

HOTEL Sorelo 
angajează BUCĂTAR/ 

BUCĂTĂREASĂ. 
Tel. 0722383260. 

S.C. INTENS PREST SRL, 
CU SEDIUL IN MUN. PITEŞTI, STRADA LÂNĂRIEI, NR. 6, 

ANGAJEAZĂ, ÎN CONDIŢIILE LEGII:
- 2 LĂCĂTUŞI MECANICI  PENTRU LUCRĂRI 
DE ÎNTREŢINERE STAŢIE SORTARE AGREGATE;
-  1 SUDOR. 

SE ACORDĂ SALARIU MOTIVANT, CONTRACT DE MUNCĂ 
PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ. PENTRU ALTE DETALII VĂ 

AŞTEPTĂM LA SEDIUL FIRMEI SAU PUTEŢI TRIMITE  UN CV PE 
ADRESA DE EMAIL: personalru@intensprest.ro. 

TEL. CONTACT 0744333272.

 SC CONARG CONSTRUCT SRL angajează:
- LĂCĂTUŞ CONFECŢII METALICE - 
cunoştinţe Desen tehnic;
- LĂCĂTUŞ MECANIC - cunoştinţe Desen 
tehnic;
- SUDORI MIG-MAG.                   

Relaţii, la tel. 0745 109 801 sau la sediul firmei din 
str. Depozitelor nr.10, mun. Pitesti.

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

contoare gaze. 
Tel. 0722301315.

ANGAJEZ 
ŞOFER 3.5 t 

(dubă cu temperatură 
controlată) pentru comu-

nitate, cu experienţă. 
Tel. 0726777000.

Societate comercială 
angajează ŞOFER 

PROFESIONIST, 
categoria C şi E, condiţii 

avantajoase, curse interne. 
Tel. 0771 379895, 

0773 365426.

OFERTĂ de VÂNZARE
Cabinet de Insolvență ENOIU NICULAE oferă spre vânzare prin 
licitaţie deschisă cu strigare, ședințe organizate din două în două 
săptămâni, în perioada 05.04.2021 – 06.09.2021, respectiv în zilele de 
luni, ora 9:30, la sediul lichidatorului judiciar din  Câmpulung, str. Ne-
gru Vodă nr. 131, jud. Argeş, bunuri mobile identificate în patrimoni-
ul firmei debitoare S.C.  Autorent Activ  S.R.L. Căteasca – jud. Arges. 
Prețurile de început al ședințelor de licitație au fost aprobate de creditori 
prin metodologia de valorificare descrisă în Procesul verbal al credito-
rilor nr. 0056/ 19.02.2021, document publicat în Buletinul Procedurilor 
de Insolvență.
Licitaţiile se organizează conform aprobării Adunării creditorilor din 
data de 19.02.2021, respectiv valorificarea individuală a mijloacelor 
auto și vânzarea în bloc a mijloacelor fixe de natura instalațiilor tehnice, 
iar prețurile de început sunt menționate în Procesul verbal al credito-
rilor nr. 0056/ 19.02.2021, document publicat în Buletinul Procedurilor 
de Insolvență, fiind respectată procedura de faliment din Dosarul nr. 
352/1259/2016 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeş, debitor S.C.  
Autorent Activ  S.R.L. Căteasca – jud. Argeș, în conformitate cu art. 154, 
155 și următoarele din Legea 85/ 2014, respectiv C.pr.civ. Garanţia de 
participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire, care va fi achi-
tată în contul  deschis la Libra Internet Bank Pitești, cod IBAN: RO49 
BREL 0002 0030 2092 0100, beneficiar societatea S.C.  Autorent Activ  
S.R.L. - în faliment, cu sediul social în com. Căteasca nr. 426, Camera 
2, jud. Argeş, şi date de identificare a firmei : J3/ 1922/ 2007 şi CUI: 
22482113, sau cu numerar la sediul lichidatorului judiciar până la ora 15 
din preziua şedinţei de licitaţie, dată la care ofertanţii vor prezenta lichi-
datorului judiciar: copia certificatului de înmatriculare sau copia actului 
de identitate, împuternicire pentru persoana care reprezintă pe ofertant 
şi dovada depunerii garanţiei. Detalii se obţin la tel: 0742 21 31 81.

OFERTĂ de VÂNZARE
Cabinet de Insolvență ENOIU NICULAE oferă spre vânzare prin 
licitaţie deschisă cu strigare, ședințe organizate la interval de 2 
săptămâni, în perioada 05.04.2021 – 18.10.2021, respectiv în zilele de 
luni, ora 08:30, la sediul lichidatorului judiciar din  Câmpulung, str. 
Negru Vodă nr. 131, jud. Argeş, bunuri mobile identificate în patri-
moniul societății debitoare S.C.  Instal General  S.R.L. Bascov – jud. 
Arges. Prețurile de început al ședințelor de licitație au fost aprobate de 
creditori prin metodologia de valorificare descrisă în Procesul verbal al 
creditorilor nr. 0057/ 19.02.2021, document publicat în Buletinul Pro-
cedurilor de Insolvență.
Licitaţiile se organizează conform aprobării Adunării creditorilor din 
data de 19.02.2021, respectiv prețurile de început menționate în Pro-
cesul verbal al creditorilor nr. 0057/ 19.02.2021, document publicat 
în Buletinul Procedurilor de Insolvență, fiind respectată procedura 
de faliment din Dosarul nr. 318/1259/2017 aflat pe rolul Tribunalului 
Specializat Argeş, debitor S.C.  Instal General  S.R.L. Bascov – jud. Ar-
geș, în conformitate cu art. 154, 155 și următoarele din Legea 85/ 2014, 
respectiv C.pr.civ. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din 
preţul de pornire care va fi achitată în contul  deschis la Raiffeisen Bank 
S.A. – Agenția Pitești, jud. Argeş, cod IBAN: RO53 RZBR 0000 0600 
0438 4130, beneficiar S.C.  Instal General  S.R.L. - în faliment, cu sediul 
social în sat Bascov, com. Bascov, str. Irisului nr. 4, jud. Argeş, şi date de 
identificare a firmei : J3/ 548/ 2000 şi CUI: 13608094, sau cu numerar 
la sediul lichidatorului judiciar până la ora 15 din preziua şedinţei de 
licitaţie, dată la care ofertanţii vor prezenta lichidatorului judiciar: copia 
certificatului de înmatriculare sau copia actului de identitate, împuter-
nicire pentru persoana care reprezintă pe ofertant şi dovada depunerii 
garanţiei. Detalii se obţin la tel: 0742 21 31 81.  

S.C. “TOP CLEANING” S.R.L. cu adresa în mu-
nicipiul Piteşti, strada Lucian Blaga nr. 1C, bl. K2, 
sc. C, etaj 1, ap. 71, judeţ Argeş, iniţiază elaborarea 
unui plan Urbanistic Zonal (PUZ+RLU) situat în 
comuna Corbeni, sat Rotunda, punct “Zavoi”, judeţ 
Argeş (amplasament), pentru obiectivul “Elabora-
re P.U.Z. pentru introducere în intravilan şi regle-
mentare urbanistica în vederea realizării investiţiei 
“CONSTRUIRE RESTAURANT”(titlu PUZ).

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI, 
cu sediul în Piteşti, str. Târgu  din Vale nr. 1, scoate la 
concurs un post vacant de TEHNICIAN I M, din cad-
rul Facultăţii de Mecanică și Tehnologie astfel:
Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea 
postului de execuție scos la concurs:
- Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:
- Pregătirea de bază: studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat sau echivalentă;
- Pregătire de specialitate:studii tehnice.
- Experienţa necesară:
- În muncă  minim 9 ani;
- În specialitate: minim 9 ani.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării 
acestora: concursul va consta în probă scrisă/probă prac-
tică şi interviu.  
Probele se vor susţine la Facultatea de Mecanică și Teh-
nologie, Corp E, str. Doaga nr. 11, sala nr. E 101, astfel: 
proba scrisă/proba practică în data de 19.04.2021, în-
cepând cu ora 12, iar interviul în data de 26.04.2021, în-
cepând cu ora 14.
Angajarea se va face cu normă întreagă, pe perioadă ne-
determinată.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor 07.04.2021, 
ora 12.00, la sediul Universității, Rectorat – Registratură. 
Relaţii suplimentare se pot obţine între orele 8-16 la 
numărul de telefon, e-mail rector@upit.ro şi pe site-ul 
universităţii www.upit.ro rubrica Posturi vacante.
Notă: Concursul se desfăşoară în baza HGR nr. 286/2011 cu 
modificările și completările ulterioare şi regulamentul propriu 
de angajare afişat pe site-ul universităţii www.upit.ro.

ANGAJEZ 
VÂNZĂTORI 

CHIOŞC PRESĂ ÎN 
PITEŞTI. 

Tel. 0348/445460.

Angajez 
CONTABILĂ 

cu experienţă în con-
tabilitate primară. 

Tel. 0722 215547

Angajez ŞOFER TIR, 
ruta România - Italia, 

Italia - România, 
cu experienţă. 

Tel. 0722 215547.

S.C. CONCEPT SHOP ONLINE SRL anunta publicul in-
teresat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul:”Construire hala + sediu adminis-
trativ si imprejmuire teren”, propus a fi amplasat in comuna 
Albota, sat Albota, jud. Arges.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la se-
diul APM Arges, str. Egalitatii, nr. 50 A, jud. Arges si la sediul 
SC CONCEPT SHOP ONLINE  SRL, din Pitesti, str. Dacia, 
nr. 13, bl. 21, sc. A, et. 3, judetul Arges in zilele de luni pana 
joi, intre orele 9-13.
Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Ar-
ges, str. Egalitatii nr. 50 A, jud. Arges.

S.C. ANGAJEAZĂ 

INSTALATORI, 
PERIOADĂ 

NEDETERMINATĂ. 
Tel. 0722978018.

ANUNT DE MEDIU PRIVIND EMITEREA AUTORIZA-
TIEI  INTEGRATE DE MEDIU

S.C.YILDIZ CHEM S.R.L, cu sediul în comuna Oarja, sat 
Ceauşeşti, Strada Yildiz nr.1, Camera 1, titular al activităţii: 
“Producerea compuşilor chimici organici, cum sunt:” litera 
b): hidrocarburile cu conţinut de oxigen, cum sunt alcoolii, al-
dehidele, cetonele, acizii carboxilici, esterii şi amestecurile de 
esteri, acetaţii, eterii, peroxizii şi răşinile epoxidice – Fabrică 
pentru producţia de adezivi”, în comuna Oarja, sat Ceauşesti, 
str.Yildiz, judeţul Argeş anunţă publicul interesat asupra deci-
ziei APM Argeş de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu. 
Activitatea se încadrează pe anexa nr.1 a Legii Nr.278 din 24 
octombrie 2013 privind emisiile industriale, cu completările şi 
modificările ulterioare.
Informaţiile privind potentialul impact asupra mediului al acti-
vitatii pot fi consultate la sediul:
  -    Agentiei pentru Protectia Mediului Arges – municipiul Pi-
testi, str.Egalitatii, nr.50 A, tel: 0248/213099; fax: 0348/401993; 
e-mail office@apmag.anpm.ro
Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub semnătura şi cu 
date de identificare la sediul APM Piteşti -  str. Egalitaăţii, nr. 50 
A, jud. Argeş.( 30 zile calendaristice de la data publicării prez-
entului anunţ).
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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.

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.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

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

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

Agexim Spedition 
angajează  ŞOFER TIR 

 Comunitate şi 
tur - retur. 

Tel. 0732950039, 
0723607608.

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.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

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

Relatii tel. 0748192233

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează ŞEF STAŢIE 

COMBUSTIBIL. 
Cv-urile se pot depune la 

adresa de email: 
resurseumane110

@gmail.com

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

ANGAJEZ 

DISPECERĂ 
TAXI. 

Tel. 0751. 842.108.

ZARIS AUTOCOM 
angajează: 

- MECANIC 
întreţinere utilaje
- GESTIONAR

- MAISTRU 
PATISER

- INGINER PRO-
DUCŢIE ŞI CALITATE 

Tel. 0729.218.498.

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

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.  

 SC ADIDANA SRL 
ANGAJEAZA 

MOTOSTIVUITORIST 
CU ATESTAT.

  CV-URILE SE TRIMIT LA 
ADRESA DE E-MAIL: 

secretariat@adidana.ro    

Societate de construcţii 
cu experienţă 

angajează MAIŞTRI 
în construcţii 

INSTALATORI,
ELECTRICIENI şi 

SUDORI. 
- salarii atractive - 

Telefon  0799 803 583; 
0727 760 240.

SC ALFA ROM angajează 
pentru atelierul din Mărăcineni:

- LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE cu expe-
rienţă - 4 posturi, cunoscători desen tehnic, 
- LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE, începatori 
- 3 posturi ;
- OPERATOR LASER DEBITARE TABLA - 1 post
- STIVUITORIST cu atribuţiuni de recepţie materiale - 1 post
- SABLATOR cu sau fără experienţă - 1 post.

Se oferă salariu motivant, transport pe ruta Piteşti - 
Mărăcineni, 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.

ANGAJEZ ŞOFER 
TIR (cat. C, E), pentru 
transport intern- extern. 

Tel. 0755148111.

HOTEL Sorelo 
angajează 

CAMERISTĂ. 
Tel. 0722383260. 

ANGAJEZ ŞOFER 
internaţional, tur- retur, 

dubă 3.5 t+ ansamblu 
platformă, posesor permis 

cat. B, C, E+ card ta-
hograf. Tel. 0726777000.

Angajam 
CONDUCATOR 

AUTO cu ADR 
Auto de 3,5 tone - 
Transport national 
Tel. 0753.044.289.

office@ccrromania.ro

 angajează 
pentru Piteşti 

(nedeterminat):
n ZIDARI n ZUGRAVI 

n  DULGHERI 
n FIERARI / 

preferabil ECHIPE 
n  MUNCITORI 

NECALIFICAŢI. 
Tel. 0751.092.005, 

0722.230.929.

CENTER TEA & CO angajează 
ŞOFERI TIR pentru Comunitate, 

curse DE- FR. 68 euro/ zi. 
Tel. 0732406680.

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.

LISA LOGISTIC 
CONTROL angajează 

ŞOFERI 3.5 t şi 7.5 t 
cu experienţă pentru 

transport intern marfă. 
Tel. 0744167677. 

ANGAJĂM 
ZIDARI ŞI 

MUNCITORI 
NECALIFICAŢI 

ÎN CONSTRUCŢII. 
Tel. 0731686295.
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