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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND cazan þuicã( cu-
pru), complet echi-
pat. Tel. 0744278043.  
(C.200920210006)

VÂND prune pentru 
þuicã. Tel. 0756359303. 
(C.160920210005)

VÂND baloþi fân, greutate 18 
-25 kg/ bucata, 12 lei/ buc., 
negociabil. 0753254579. 
(C.011020210016)

VÂND struguri soi cãpºunicã 
neagrã, locaþie Abota, preþ  
2.50 lei. Tel. 0728953190. 
(C.230920210007)

VÂND cazane þuicã ºi 
reparaþii. 0748089765. 
(C.270920210011)

FIRMÃ vinde: panouri termo-
pan cu uºi 96 mp; bariere inox 
acces magazin, mese case 
marcat. Tel. 0788236730. 
(C.270920210009)

VÂND cazan de þuicã 12 
gãleþi, folosit, 1.200 lei/ 40 
lei/ kg. Tel. 0724447116.  
(C.041020210022)

Anunţuri la telefon
VÂND bicicletã bãrbãteascã, tip 
Shimano, 300 lei. 0751631084.

 vânzări

ELECTRONICE
ALCOR SERVICE NET
CALCULATOARE  

ACCESORII
SERVICE - REFILL
I.C. Brătianu, bl. B1, parter, 

Piteşti (pasaj Magnolia)
Tel. 0744/300418,     

    0771/692925. E-mail: 
office@alcornet.ro

VÂNZĂRI
AUTO

ROMÂNEŞTI
VÂND Logan 1.6, full opþi-
on, 16 valve, fabricaþie 
2008, taxe plãtite, unic pro-
prietar. Tel. 0771254876. 
(C.240920210003)

VÂND Logan, benzinã, fabri-
caþie 2004, 196.000 km, bleu-
marin, unic proprietar, preþ 
700 euro. Tel. 0774436225.  
(C.290920210011)

STRĂINE
PROPRITAR vând VW Jeta, 
1.9 diesel, euro 4, impecabil. 
0771456900.

VÂNZĂRI

IMOBILIARE
GARSONIERE

VÂND garsonierã Tudor Vla-
dimirescu, 42 mp, terasã, 
et. 7/ 7. Tel. 0747677552.  
(C.290920210004)

VÂND garsonierã 
cãmin ªtefãneºti 12/ 
61. Tel. 0743695337. 
(C.300920210003)

VÂND garsonierã parter, 
gaze, bucãtãrie, Trivale, preþ 
negociabil. 0751631084. 
(C.041020210016)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 2 ca-
mere, parter/ 4, Craio-
vei. Tel. 0727718832.  
(C.290920210008)

VÂND apartament 2 came-
re, cf. 1, semidecomandat, 
Craiovei, centralã, AC, gre-
sie, faianþã noi, uºã metal, 
termopan integral, instaslaþii 
sanitare ºi electrice schim-
bate, terasa refãcutã anul 
trecut, et. 4/ 4. Apartamentul 
se vinde mobilat, utilat com-
plet, preþ 58.000 euro, ne-
gociabil. Tel. 0747794060.  
(C.041020210019)

APARTAMENTE
3 camere

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

APARTAMENTE
4 camere

VÂND apartament 4 came-
re, Gãvana 3, et. 4, aco-
periº tip mansardã, 2 bãi, 
2 balcoane sau schimb 
cu apartament 2 camere, 
Craiovei/ Banat, cf. 1+ di-
ferenþã. Tel. 0753042241.  
(C.041020210006)

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

VÂND casã, sediul fir-
mã( Nicolae Dobrin). 
Tel. 0745180325. 
(C.220920210011)

VÂND la preþ de apartament, 

vilã la 3 km de Piteºti, Valea 
Ursului, teren utilitãþi. Tel. 
0348/431131; 0770356955. 
(C.240920210001)

VÂND casã, com. Stolnici, 
toate utilitãþile.  0732522436.

TERENURI
TEREN intravilan ªtefã-
neºti- Primãverii, 9.500 
mp, utilitãþi, parcelabil, 
negociabil. 0729151416.  
(C.080920210008)

VÂND urgent parcele 
teren intravilan, Pruni-
lor- Trivale. 0748025725.  
(C.220920210004)

AVANTAJOS! 6.500 mp 
industrial, sens girato-
riu -Vamã. 0748025725.  
(C.220920210005) 

VÂND TEREN 
50.000 mp, situat vizavi de 

reprezentanţa FORD, lângă
Jupiter City - Carrefour, 

deschidere 250 m.
Tel. 0799 00 88 22.

VÂND 4.600 mp teren 
construcþii, 10 km de 

Piteºti, toate uti-
litãþile( apã, canali-
zare, gaze, curent), 
zonã liniºtitã între 

vile, preþ 5 euro/ mp. 
Tel. 0720411585. 
(C.060920210004) 

URGENT! Teren Triva-
le- Tancodrom, 9.000 
mp, pretabil bisericã/ di-
verse. 0748025725. 
(C.220920210006)

VÂND teren 320 mp, Pi-
teºti- Nord, stradal, toate 
utilitãþile. Tel. 0740968881. 
(C.220920210016)

VÂND teren intravilan Me-
riºani- Vâlcele, 2.000 mp, 10 
euro/ mp. Tel. 0745066757.      
(C.041020210021)

VÂND teren 350 mp, deschi-
dere 17 m, stradal, Mãrãci-
neni- Groapã, fundaþie tur-
natã, toate utilitãþile, 25.000 
euro. Tel. 0743413612.  
(C.240920210002)

SPAŢII
ÎNCHIRIEZ

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

TEL. 0799 00 88 33. 

FIRMÃ închiriazã spaþiu co-
mercial, etaj, 414 mp, central, 
lângã piaþa Ceair, str. Lotru-
lui. Pretabil magazin, salã 
forþã, tenis. Tel. 0788236730. 

(C.270920210008)

ANGAJÃM ºofer TIR Ro-
mânia -Turcia, tur- re-
tur, 500 euro/ cursa +sa-
lariu. Tel. 0721956599. 
(C.280920210002)

SOCIETATE închiriazã 
spaþiu str. Rovine, 262 mp, 
pretabil clinicã, cazinou- pa-
riuri, modernizare la închirie-
re contract. Tel. 0770997647. 
(C.270920210010)

ÎNCHIRIERI
OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, Trivale, 
decomandat, utilat ºi mo-
bilat, perioadã lungã. Tel. 
0727872427.  (C.f. 5161)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, decoman-
dat, central, et. 5/ 8, vedere 
stradalã, complet mobilat 
ºi utilat. Tel. 0745481677.  
(C.210920210002)

OFER închiriere aparta-
ment 3 camere, Gãva-
na 2( lângã piaþã), 250 
euro. Tel. 0724988888. 
(C.220920210002)

ÎNCHIRIEZ avantajos apar-
tament 2 camere, zona De-
deman. Tel. 0744963528. 
(C.060920210012)

PRIMESC în gazdã, central, 
convenabil. 0722992094.  
(C.160920210007)

GARSONIERÃ curte- 
Prundu, 1 bãiat- 800, 2 
bãieþi- 500, incluse uti-
litãþile. 0743922377.  
(C.260520210008)

OFER închiriere camerã mo-
bilatã, în apartament. Tel. 
0731784746; 0770376682.  

(C.170920210020)

OFER închiriere apartament 
3 camere, zona Nicolae 
Dobrin( Stadion), mobilat, 
utilat. Tel. 0721226470. 
(C.170920210021)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, Gãvana III. 
0765238658; 0744364419. 
(C.B.F. 3622)

ÎNCHIRIEZ apartament 
2 camere, cf. 1, mobilat, 
cart. Craiovei, bl. 16, preþul 
zonei. Tel. 0744348990.  
(C.011020210006)

ÎNCHIRIEZ camerã la 
casã, una- douã per-
soane, pe termen lung, 
Trivale. 0751602594. 
(C.011020210009)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, cf. 1, de-
comandat, et. 3, mobilat, 
utilat, la 50 m de liceul 
Ion Barbu, staþie autobuz 
aproape. Tel. 0758692806.  
(C.230920210002)

PRIMESC în gazdã la casã 
bãieþi/ familie, Prundu- Cra-
iovei. Tel. 0722786405.  
(C.230920210005)

PRIMESC în gazdã fete, 
apartament 3 camere, Cra-
iovei. Tel. 0721278254. 
(C.240920210001)

ÎNCHIRIEZ camere la vilã, 

zona Exerciþiu. Avantajos. 
Tel. 0799475802.  (C.o.p.)

OFER spre închiriere 
apartament 2 camere ul-
trcentral, mobilat ºi uti-
lat. Tel. 0721252362. 
(C.011020210012)

PRIMESC în gazdã zona 
Nord, intrare separatã, in-
ternet. Tel. 0729134122. 
(C.270920210014)

PRIMESC fete în gazdã, 
apartament 2 camere, 
Exerciþiu, preþ negoci-
abil. Tel. 0799723053. 
(C.270920210007)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, decoman-
dat, central- lângã Rectorat, 
mobilat, utilat, 1.500 lei, dis-
cutabil. Tel. 0749249463. 
(C.280920210012)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, cf. I., zona 
Dedeman. 0742092026. 
(C.280920210016)

OFER spre închiriere garsoni-
erã, Nord. Tel. 0758105371.  
(C.280920210008)

ÎNCHIRIEZ garsonierã în vilã, 
zona  Poliþia -Rãzboieni. Tel. 
0729873024; 0720669703. 
(C.041020210002)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, conf. 2, 
etaj 1, Banat, mobilat, loc 

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

BRUNETÃ, 25 ani, drãguþã ºi curatã, am 
locaþie. 0724648518. (C.050720210005)

CAMY, ochii albaºtri, ofer clipe de vis. Pu-
pici. Tel.  0744958144.  (C.270920210013)

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.

10.09.2021
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parcare. Tel. 0723090191. 
(C.041020210013)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, lângã 
liceul Odobescu, nego-
ciabil. Tel. 0746040963. 
(C.041020210007)

OFER gazdã unei doamne 
rãmasã fãrã locuinþã (con-
tra menaj). 0751631084. 
(C.041020210017)

LOCURI DE VECI
VÂND cavou 4 locuri, în 
Cimitirul Sf. Gheorghe, 
zona 1. Tel. 0744693641. 
(C.200920210012)

VÂND cavou 10 locuri, 
Cimitirul Sf. Gheorghe, 
zona 1. Tel. 0744693641. 
(C.200920210014)

VÂND criptã în Cimitirul Sf. 
Gheorghe. Tel. 0721226470. 
(C.170920210022)

VÂND criptã 3 locuri, N. 
Dobrin. Tel. 0745180325. 
(C.220920210012)

VÂND 2 cripte duble 
în Cimitirul Sf. Gheor-
ghe. Tel. 0720335028. 
(C.011020210001)

VÂND 2 cripte duble, Ci-
mitirul Sf. Gheorghe, 
zona 1. 0744693641.  
(C.041020210008)

CUMPĂRĂRI
IMOBILIARE

CUMPÃR teren intravilan 
ªtefãneºti. Tel. 0767702333. 
(C.160920210001)

CUMPÃR apartament 2 
camere, confort 1/ deco-
mandat, 48 mp utili mi-
nim, etaj 1,2,3, ofer 40.000 
euro. Tel. 0756430116. 
(C.230920210001)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT persoanã credin-
cioasã pentru a locui cu 
o bãtrânã în com. Ioneºti- 
Argeº. Tel. 0720443130.  
(C.011020210018)

MEDICALE
CAUT medic pentru a 
prelua CMI la ªtefã-
neºti. Tel. 0745352349.  
(C.011020210017)

CAUT 
MEDIC 

SPECIALIST 
MEDICINA 
FAMILIEI 

pentru preluare cabinet 
medical situat în com. 

Stâlpeni - Argeş. 
Inf. la tel. 0723419525.

PRESTĂRI
SERVICII

CADASTRU-carte funciarã! 
Terenuri-480 lei! Aparta-
mente-250 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.200920210015)

TRANSPORT mar-
fã. 0770346626. 
(C.310820210016)

EXECUT zugrãveli, glet, la-
vabilã, gresie, faianþã,   par-
chet, rigips. 0748145223. 
(C.140920210026)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.220920210003)

ªCOALÃ ºoferi, plata rate, 

1.100 lei. 0721278254. 
(C.240920210004)

EXECUTÃM hidroizo-
laþii. Tel. 0742707214.  
(C.270920210002)

EXECUT gresie, fai-
anþã, plus interior/ exte-
rior. Tel. 0747503102. 
(C.300920210001)

AMENAJÃRI interioare/ ex-
terioare. Tel. 0720538595. 
(C.290920210009)

GRATUIT asigur depozita-
re moloz, cãrãmidã, beton, 
fãrã deºeu de plastic, po-
listilen, folie, cauciuc, DN 
65 B. Tel. 0744654157. 
(C.041020210010)

MEDITAŢII
MATEMATICÃ orice nivel. 
Prima ºedinþã gratis. Posibil 
acasã la elev. 0726348243. 
(C.300920210004)

MATRIMONIALE
OM de afaceri doresc cu-
noºtinþã cu doamnã se-
rioasã pentru prietenie/ 
cãsãtorie. Tel. 0754412793.  
(C.150920210012)

DOMN, 49 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie, cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.011020210011)

TÂNÃR, 41 ani, intelectual 
caut doamnã pentru priete-
nie/ cãsãtorie. 0754439345.  
(C.230920210006)

CAUT doamnã 35 ani. Se-
riozitate. Tel. 0735641935.  
(C.b.f. 3635)

DOMN, pensionar, doresc 
prietenie ºi menaj, eventual 
cãsãtorie. Tel. 0785621217. 
(C.280920210009)

TÂNÃR, 1,85, brunet, ochii 
albaºtri, singur, 41 ani, 
casã, serviciu, fãrã vicii, do-
resc sã cunosc o fatã, 30-40 
ani, pentru cãsãtorie. Seri-
ozitate. Tel. 0746087163.   
(C.300920210007)

ANIMALE
VÂND ciobãnesc belgian 
melinos, vârstã 5 luni, vac-
cinatã. Tel. 0752614364. 
(C.220920210001)

VÂND cãþeluºi ciobã-
neºti carpatini, preþ ne-
gociabil. 0725183581.  
(C.300920210005)

ANGAJĂRI
S.C. Mãrãcineni anga-
jeazã manipulant, 2.000 
lei în mânã, magazin ce-
reale Tel. 0748129070. 
(C.200920210005)

SOCIETATE Comerci-
alã angajeazã muncitori/ 
muncitoare, necalificaþi, 
ca operatori pe linie au-
tomatã de producþie. Pro-
gram lucru flexibil, salariu 
motivant. Tel. 0723657788.  
(C.120720210021)

S.C. Angajeazã ºofer 
transport persoane( cat. 
D, maxi- taxi). Rugãm ºi 

oferim seriozitate. Tel. 
0722304729; 0744508037. 
(C.130920210027)

S.C. angajeazã faianþari, zu-
gravi, rigipsari, muncitori ne-
calificaþi. Tel. 0760777077.  
(C.040820210009)

CURS agenþi securita-
te. Tel. 0756364499.  
(C.050820210002)

ANGAJEZ ºofe-
ri TIR, transport in-
tern/ extern, Turcia. Tel. 
0766555155; 0764600978. 
(C.170920210003)

ANGAJEZ ºofer pentru 
dubã 3.5 t, transport în 
þarã. Tel. 0756607700. (C.f. 
5165)

ANGAJEZ ºofer TIR cu 
experienþã pe relaþia Ro-
mânia- Franþa, tur- re-
tur.  Salariu fix+ bonu-
suri. Tel. 0745002452. 
(C.100820210005)

S.C. angajeazã muncitor 
secþie mase plastice. Tel. 
0764497744; 0737974499.  
(C.011020210010)

ANGAJEZ patiser cu 
experienþã zona Nord. 
Tel. 0723501860. 
(C.011020210015)

S.C. angajeazã mais-
tru electrician; buldo 
-excavatorist; electrici-
eni. Tel. 0248/219770.  
(C.220920210023)

ANGAJEZ ospãtar, bucãtar, 
ºofer livrator, ajutor 
bucãtar, pizzer. Relaþii tel. 
0752616161.  (C.b.f. 3624)

ANGAJEZ ºofer categoria 
C, cu sau fãrã experienþã, 
calificare la locul de mun-
cã, curse, România- Franþa 
ºi retur. Tel. 0724268382.  
(C.280920210012)

ANGAJEZ vulcanizator 
cu experienþã turisme ºi 
camione, salariu 4.000 
lei. Tel. 0721956599. 
(C.280920210003)

ANGAJEZ muncitor pen-
tru parc dezmembrãri 
auto, platã zilnicã sau lu-
nar, cu contract de mun-
cã. Tel. 0721956599. 
(C.280920210004)

ANGAJEZ ºofer intern 
camion 18 tone. Salariu 
3.500 lei. Tel. 0721956599. 
(C.280920210005)

S.C din Piteºti angajeazã 
mecanic camion cu experi-
enþã pentru service mobil. 
Salariu 1.000 euro+ bo-
nusuri. Tel.  0723113772.  

(C.280920210006)

ANGAJEZ ºoferi TIR cu 
experienþã transport in-
tern. Salariu 5.000 lei. 
Posibilitate platã sãptã-
mânal. Tel. 0723113772. 
(C.280920210007)

ANGAJÃM muncitori în con-
strucþii. Tel. 0720538595. 
(C.290920210010)

ANGAJEZ persoanã pen-
tru menaj ºi supraveghe-
re copii ºcolari, la Bucu-
reºti. Asigur dormitor ºi 
baie separate de restul 
familiei. Tel. 0744354225. 
(C.300920210008)

ANGAJÃM agent/e de 
pazã cu atestat. Obiec-
tiv Piteºti. 0760274336.  
(C.011020210014)

ANGAJEZ agenþi de se-
curitate, pentru hipermar-
ket. Tel. 0740084470.  
(C.041020210020)

PATISERIE zona Prun-
du, angajeazã personal. 
Program de luni pânã 
vineri. Salariu 2.000 
lei. Tel. 0751031580.  
(C.041020210012)

ANGAJEZ muncitori în con-
strucþii. Tel. 0728221750.  
(C.041020210023)

ANGAJEZ ºofer distribuþie 
detergent ºi produse cos-

metice. Tel. 0733446000.  
(C.041020210014)

ANGAJEZ ºofer TIR 20 
tone, pentru intern, cur-
se locale, seara acasã. 
Tel. 0722351069.  
(C.041020210005)

ANGAJEZ ºofer cate-
goria B, 80 lei/ zi ºi o 

masã. Tel. 0748610388. 
(C.041020210009)

DORESC sã lucrez ca 
paznic. Posed atestat. 
Tel. 0770298427. 

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!

 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

S.C. INTERFASHION PRODESIGN S.R.L. cu o experienţă 
de peste 10 ani în producţia de îmbrăcăminte damă pentru export, 

angajează: OPERATORI CONFECŢIONERI, 3 posturi
LOCATIA: com. Bradu, strada Principala nr. 29, sat Geamăna, 
judeţul Argeş. Condiţii angajare: Experienţă într-o poziţie simi-
lară min. 1 an; Program de lucru: L-V 7:00-15:30. Se oferă: Sala-
riu net 1.800 lei; Cazare; Tichete de masă în funcţie de realizări.

Detalii, la 0749108922 sau e-mail: office@interfashion.ro

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

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a 
acordului de mediu

S.C. CAROLI FOODS GROUP SRL, cu sediul în mun. 
Pitesti, str. Intrarea Abatorului nr. 30, judetul Arges, anun-
ta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere 
a acordului de mediu pentru proiectul ,, Foraj alimentare 
cu apă F7’’ propus a fi amplasat în mun. Pitesti, str. Intrarea 
Abatorului nr. 30, judetul Arges.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la se-
diul APM ARGES, municipiul Pitesti, str. Egalitatii nr. 50A, 
jud. Arges, in zilele de luni pana joi, intre orele 9-13.
Observatiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura si cu 
date de identificare la sediu APM Arges, municipiul Pitesti, 
str.Egalitatii nr.50A, jud.Arges.
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   LEONI Piteşti angajează: 

MUNCITORI ASAMBLARE CABLAJE 
Câstigă 3147 lei BRUT: 
• Salariu lunar 2340 lei • Primă Paște+Crăciun+Concediu+8 
Martie+Septembrie 1710 lei • Tichete  de masă în valoare de 
20 lei / zi • Bonus de eficiență, calitate și prezență 245 lei  • Ore 
suplimentare 200% • Spor  de noapte 25% • Transport decon-
tat pana la maxim 80% • Bonus pentru recomandări • Instruire 
profesională • Mediu de lucru sigur.
Cerințe:• Responsabilitate și spirit de echipă
• Disponibilitatea de a lucra în schimburi

Următorii paşi? Poţi aplica fizic sau online
CV-urile se depun la Departamanetul Resurse Umane 
din cadrul uzinei Leoni – Bascov , str. Serelor nr. 19/la 

adresa de  mail: mirela.ceapota@leoni.com; recrutare.
pitesti@leoni.com  şi/sau la fax:  0248 208 455.

Relaţii suplimentare la tel.:  0248/208432  / 0248 208 481.

Angajam in conditii avantajoase personal cu experienta :
n LĂCĂTUŞI MECANICI ŞI INSTALATORI
n SUDORI AUTORIZAŢI.

Aşteptăm CV-urile la adresa de e-mail: 
recrutare.group@yahoo.com / Informaţii  la telefon   

+40 747.198.714 / +40 754.074.889 / +40 747.198.704.

Angajăm personal calificat pentru Italia, zona Milano:
n   FINISORI n MONTATORI RIGIPS
n  MONTATORI GRESIE, FAIANŢĂ
n  TÂMPLARI.

Aşteptăm CV-urile la adresa de e-mail: 
recrutare.group@yahoo.com / Informaţii  la telefon   

+40 747.198.714 / +40 754.074.889 / +40 747.198.704.

SC TIB angajează  ŞOFER.
Aşteptăm CV-urile la adresa de e-mail: 

recrutare.group@yahoo.com / 
Informaţii  la telefon   +40 747.198.714 / +40 

754.074.889 / +40 747.198.704.

 S.C ANGAJEAZĂ 

MONTATOR 
TABLĂ. 

TEL. 0729113920.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

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

Relatii tel. 0748192233

 S.C 
ANGAJEAZĂ
 DULGHER. 

TEL. 0729113920.

ANGAJEZ 
ŞOFERI TIR 
pentru transport
 intern/ extern. 

Tel. 0724257743.

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ:

n MANAGER al SISTEMELOR de MAN-
AGEMENT al CALITATII n CONTROL-
OR 3D n FREZOR n  RECTIFICATOR 
n VOSITOR INDUSTRIAL n LĂCĂTUŞ 

MECANIC n INGINER/SUBINGINER  
TEHNOLOG PRELUCRARI MECANICE 
Dacă sunteţi interesaţi de un loc de muncă care vă oferă:
n Contract de muncă pe perioadă nedeterminată n  
Condiţii de muncă şi salarizare motivante n  Al 13-lea 
salariu/an n  Tichete de masă (20 lei/tichet) n  Decon-
tare sumă transport n  Formare continuă n  Posibilitate 
de deplasare în străinătate, în funcţie de postul ocupat.

Aşteptăm canditaturile dvs pe e-mail: 
mariamadalina.sandulescu@segulagrp.com; 

  Informaţii, la tel. 0372137142.  CV-urile pot fi 
lăsate şi la sediul societăţii noastre din 

Mioveni, C1-C10 Clucereasa.

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

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

HOTEL ULTRACENTRAL 
angajează: ŞEF SALĂ 
(manager retaurant); 

RECEPŢIONERĂ; OS-
PĂTAR/ OSPĂTĂRIŢĂ; 

AJUTOR BUCĂTAR. 
Tel. 0755086009.

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

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 
ŞOFER 

LIVRATOR 
produse alimentare. 

Tel. 0744363825.

Angajez ŞOFER 
PROFESIONIST 

INTERN. 
Tel. 0723276932. 

S.C. ANGAJEAZĂ 
INSTALATORI, 

perioadă 
nedeterminată. 
Tel. 0722978018.

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI, 
cu sediul în Piteşti, str. Târgu  din Vale nr. 1, scoate la concurs 
un post vacant de de CONSILIER JURIDIC II S, din cadrul 
Biroului Achiziții astfel:
Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postu-
lui de execuție scos la concurs:
- Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:
-  Pregătirea de bază: studii superioare de lungă durată sau 
echivalente;
- Pregătire de specialitate: în domeniul juridic ;
-  Experienţa necesară:
-   În muncă    3 ani;
-   În specialitate: 3 ani.
- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională(engleză/
franceză).
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acesto-
ra: concursul va consta în probă scrisă şi interviu.  
Probele se vor susţine la Rectorat, str. Târgu din Vale, nr.1, sala 
nr. 12 (Sală Senat), astfel: proba scrisă în data de 29.10.2021, 
începând cu ora 11,00, iar interviul în data de 04.11.2021, în-
cepând cu ora 11,00.
Angajarea se va face cu normă întreagă, pe perioadă nedeter-
minată.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 20.10.2021, ora 
12.00, la sediul Universității, Rectorat –Registratură. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0348 453 104, pe 
site-ul universităţii www.upit.ro rubrica Posturi vacante.
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.

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI, 
cu sediul în Piteşti, str. Târgu  din Vale nr. 1, scoate la concurs 
un post vacant de SECRETAR III S, din cadrul Centrului 
pentru Managementul Calității și Programe Universitare 
astfel:
Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postu-
lui de execuție scos la concurs:
- Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:
-  Pregătirea de bază: studii superioare de lungă durată sau 
echivalente;
- Pregătire de specialitate: juridice, economice, tehnice, admin-
istrative, sociale, umaniste;
-  Experienţa necesară:
-   În muncă    3 ani;
-   În specialitate: 3 ani.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acesto-
ra: concursul va consta în probă scrisă şi interviu.  
Probele se vor susţine la Rectorat, str. Târgu din Vale, nr.1, sala 
nr. 12 (Sală Senat), astfel: proba scrisă în data de 28.10.2021, 
începând cu ora 12,00, iar interviul în data de 03.11.2021, în-
cepând cu ora 12,00.
Angajarea se va face cu normă întreagă, pe perioadă nedeter-
minată.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 19.10.2021, ora 
12.00, la sediul Universității, Rectorat –Registratură. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0348 453 105, pe site-
ul universităţii www.upit.ro rubrica Posturi vacante.
Notă: Concursul se desfăşoară în baza HGR nr. 286/2011 cu modi-
ficările și completările ulterioare şi regulamentul propriu de angajare 
afişat pe site-ul universităţii www.upit.ro.

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 
unui post, pe perioadă determinată de 6 luni, de FEMEIE DE 
SERVICIU.
Scopul postului de femeie de serviciu este să realizeze curăţenia, 
igienizarea şi să participe la realizarea lucrărilor de întreţinere 
la punctele de lucru ale societăţii.
Cerinţele şi condiţiile de participare la concurs sunt: studii gen-
erale; apt fizic necondiţionat pentru manipularea maselor şi lu-
cru la înălţime; atenţie la detalii, corectitudine, adaptabilitate.
Concursul se face pe bază de interviu.
Documentele necesare pentru înscrierea la concurs: cerere 
generală, Consimțământ și Informații la colectarea datelor cu 
caracter personal direct de la persoana vizată (se descarcă de 
pe site-ul societății, secțiunea „Clienți - Formulare‟), CV, copii 
după actul de identitate şi actele de studii.
Acestea se pot transmite pe adresa de e-mail contact@apa-ca-
nal2000.ro sau se pot depune la ghişeul unic al societăţii situat 
în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul 
Argeş, până la data de 18.10.2021, inclusiv, orele 16.00.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la 
telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.00 
- 16.00. 

SC METROPOL SRL 
angajează:

 - cameristă,
- femeie de servici. 

Tel. 0248/222407.
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FIRMĂ DE CONSTRUCŢII angajează 
 TEHNICIAN DEVIZE  
Cerinţe: studii superioare

 BULDOEXCAVATORIST 
 LĂCĂTUŞ MECANIC  INSTALATOR  
 MUNCITORI NECALIFICAŢI.

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

office@deltatermoconstruct.ro

SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajează:
 INGINER CONSTRUCTOR  MECANIC BULDO

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

  FIERAR BETONIST  LĂCĂTUŞ MECANIC 
 INSTALATORI   MONTATOR PAVELE şi BORDURI. 

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

SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL 
angajează: 

l ȘOFER categora B 
l ȘOFER categora C+ E transport intern 

(prelată + cisternă) 
l OPERATOR FACTURARE cu experienţă 

şi cunoştinţe POS, case de marcat etc 
l MOTOSTIVUITORIST 

CV-uri la e-mail: office@newdesigncomposite.ro  Interviu-
rile se vor ţine la sediul firmei din Bdul Petrochimi ştilor nr. 

45, Piteşti, vizavi de Vama Piteşti. Tel. 0744 626 100.

Firmă de construcții 
angajează: 

- DULGHERI 
- SUDORI 

Relații, la tel. 
0761.348.179. 

CV-urile pot fi trimise 
la adresa de e-mail: 
corina@zeussa.ro

CRONOS angajează 
MUNCITORI 
NECALIFICAŢI 

în DEPOZIT MATERIALE 
de CONSTRUCŢII Albota. 

Tel. 0744.706.707.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze 

- MUNCITORI necalifi-
cati (SĂPĂTORI). 

Tel. 0722301315.

BIDEPA 
ANGAJEAZA

AGENŢI 
DE INTERVENŢIE & PAZĂ

CERINŢE: 
- Vârsta cuprinsă între 20 – 50 ani;
- Să deţină ATESTAT;
- Să  deţină permis de conducere (pt. intervenţie).
- Fără cazier judiciar;
- Abilităţi de comunicare şi limbaj îngrijit;
- Studii medii.

Persoanele interesate vor trimite un CV la 
e-mail: bidepapitesti@gmail.com  

PERSOANELE selecţionate vor fi contactate 
telefonic pentru a se prezenta la interviu. 

Relaţii suplimentare la telefonele: 
0742/980018 sau 0744/312162

Laguna Technology 
angajează 

ŞOFERI 
DUBĂ FRIGO 

40 TONE.
Relaţii, la tel.  

0721 369 137.

AICI SE ÎNVAȚĂ O MESERIE!
ALEGEȚI FORMAREA PROFESIONALĂ DE CALITATE !!!

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

CURSURILOR DE CALIFICARE, VINERI  

ÎN SISTEMUL SANITAR ESTE NEVOIE DE INFIRMIERI!
• CURS NOU!!!  BĂIEŞ  – asigură servicii de îngrijire personală şi asistenţă în activi-

tăţile zilnice din viaţa pacienţilor din spitale , clinici şi facilităţi de îngrijire medicală

ÎN ATENŢIA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE ORGANIZĂM CURS DE COMPETENŢE ÎN 
LIMBA ROMÂNĂ PENTRU ANGAJAŢII STRĂINI ÎN VEDEREA OBŢINERII UNEI CALIFICĂRI

• 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 29 OCTOMBRIE 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  între orele 9.00 – 18.00

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

PÂNĂ LA DATA DE  29 OCTOMBRIE 2021 SE  FAC ÎNSCRIERI LA   
CURSUL DE STIVUITORIST - calificare si autorizaţie ISCIR.

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

•ELECTRICIAN EXP-
LOATARE MEDIE şi JOASĂ 
TENSIUNE
•INSTALATOR INSTALAȚII 
TEHNICO SANITARE şi 
GAZE
•SUDOR autorizat ISCIR
•LĂCĂTUȘ MECANIC 
• ZIDAR, PIETRAR, 

TENCUITOR
•MONTATOR PEREȚI şi 
PLAFOANE GHIPS CAR-
TON              
 •DULGHER, TÂMPLAR, 
PARCHETAR
•ZUGRAV IPSOSAR 
•CONSTRUCTOR CĂI FE-
RATE

CURSURILE SE ORGANIZEAZĂ ÎN SĂLI DE CLASĂ MODERNE DIN INCINTA CASEI SINDICATELOR ȘI 
PRACTICA ÎN ATELIERE DE SPECIALITATE 

Certificatele eliberate poartă antetele Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, recunoscute national si international.

29 OCTOMBRIE 2021

SC FORCE ROMA 
INTERIM SRL angajează 
pentru utilizatorul sau din 
com. Albota, jud. Argeş: 

LĂCĂTUŞI 
MECANICI (cunoştinţe 

desen tehnic) şi 
RESPONSABIL 

LOGISTICĂ JUNIOR 
(cunoştinţe limba 

franceză – nivel mediu).
Detalii, la tel. 

0771.283.246.

Societate de construcţii 
cu experienţă angajează 

INGINERI 
în construcţii, MUNCI
TORI CALIFICAŢI şi 

NECALIFICAŢI.
 - salarii atractive -

 Telefon 0799 803 583; 
0727 760 240.

SC LAZĂR LOGISTICS SRL 
angajează LUCRATORI 

DEPOZIT (MANIPULANTI) 
pentru punctul de lucru din incin-

ta BAT Bascov. Activitatea se va 
desfasura în intervalul orar 
8: 00-17:00 (pauza de 1 ora 

inclusiv) de luni pana vineri.
CV-urile se pot transmite pe email 

la adresa office@lazarlogistics.
ro, prin fax la 0248 270 700 sau la 

punctul de lucru din strada 
Paisesti DN Nr. 5, loc. Bascov.

Societate comercială 
angajează ŞOFERI 

de transport internaţional 
TUR-RETUR şi 
MECANICI 

AUTO.
 - salarii atractive -

 Telefon 0727 760 240.

CNI Ideal Construct 
angajează în condiţii 
salariale avantajoase: 

MUNCITORI 
necalificaţi, FIERARI, 
BETONIŞTI, ZIDARI, 

DULGHERI, INSTALATO-
RI AUTORIZAŢI. 

Detalii suplimentare la tel. 
0774430829, 0746477683.

ANGAJEZ 
INFIRMIERĂ. 
Tel. 0744383278.

FIRMĂ 
angajează urgent 

MECANIC AUTO. 
Salariu convenabil. 

Tel 0751360767.

ANGAJĂM 
ŞOFERI categoria D 

pe MICROBUZE MAXI 
TAXI şi AUTOCARE. 

Tel. 0722360767.

SC angajează: 
 CONFECŢIONERI/

SURFILATORI 
cu expereinţă. 

Tel. 0720.638.047.

ANGAJEZ: 
BONĂ pentru copil 

de 6 ani, în Pitești 
 MENAJERĂ/

BUCĂTĂREASĂ 
Relații la tel. 

0761.348.179. CV-urile 
pot fi trimise la e-mail: 

corina@zeussa.ro

 S.C. angajează 
BULDOEXCAVATORIST. 

Detalii, la tel. 0799.909.991. 

CLUB SPORTIV angajează 
ANTRENOR DE ÎNOT. 

Cerinţe: absolvent sau în 
curs de absolvire al Facultăţii 
de Educaţie Fizică şi Sport. 

Tel. 0740696570.

TECHWISE 
ELECTRONICS S.R.L.

ANGAJEAZĂ  MECANIC 
/ ELECTROMECANIC / 
INGINER de service cu 

experienţă. Tel. 0751671610; 
0729095995.

ANGAJEZ 
BUCĂTAR 

CALIFICAT ŞI 
ŞOFER 

CAT. B. 
Tel. 0742296035.

Angajăm personal calificat pentru Franţa, zona Paris:
n   FINISORI n MONTATORI RIGIPS
n  MONTATORI GRESIE, FAIANŢĂ
n  TÂMPLARI.

Aşteptăm CV-urile la adresa de e-mail: 
recrutare.group@yahoo.com / Informaţii  la telefon   

+40 747.198.714 / +40 754.074.889 / +40 747.198.704.

SC TIB angajează
 ECONOMIST cu experienţă.

Aşteptăm CV-urile la adresa de e-mail: 
 cristina.petre@grouptib.com / Informaţii  la telefon   

+40 747.198.714 / +40 754.074.889 / +40 747.198.704.

Firmă de construcţii 
angajează 

ECONOMIST 
cu studii superioare.   

Relații, la telefon. 
0761.348.179. 

CV-urile pot fi trimise 
la adresa de e-mail: 
corina@zeussa.ro

DEPOZIT PRODUSE 
ALIMENTARE 

angajează 
ŞOFER LIVRATOR 

cu experienţă. 
Tel. 0765335640.

ANGAJĂM 
ELECTRICIAN SER
VICE SCULE ELEC

TRICE (polizoare, 
rotopercutante, maşini 

găurit). Tel. 0723663558.
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