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VÂNZĂRI
DIVERSE

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

VÂND fân miere ºi un 
pavilion apicol ( ªtefã-
neºti). Tel. 0767003901. 
(C.110820210001)

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

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

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

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

VÂND resou 3 ochiuri pe 
gaze, frigider mic, boiler 
electric. 0733220411. 

VÂND frigider, 2 saltele, tele-
vizor, 2 paturi etajate, laptop. 
0758689886. 

VÂNZĂRI
AUTO

ROMÂNEŞTI
CUMPÃR auto pentru progra-
mul Rabla. Tel. 0745141627. 
(C.100920210002)

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)

PROPRIETAR vând Matiz, 
2006, preþ negociabil. Tel. 
0743437092.

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

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

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

VÂND garsonierã parter, 
gaze, bucãtãrie, Trivale, preþ 
negociabil. 0751631084. 

(C.041020210016)

VÂND garsonierã cf. 
1, vis-a-vis Dedeman( 

Fabrica de Bere), 
Gãvana 2, mobilatã, 
et. 1, îmbunãtãþiri, 

balcon mare. 
Tel. 0754608464; 

0744123076.  
(C.051020210009) 

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 2 ca-
mere, central, eventu-
al mobilat. 0757077870. 
(C.210920210008)

PROPRIETAR, vând 2 
apartamente vilã nouã( 
triplex), Banatului. 
0721918129; 0744896025.  
(C.290920210003) 

PROPRIETAR, vând 
apartament 2 ca-
mere, ultracentral 
(deasupra Restau-
rant Matteo), lux, 

et. 2/4. 0737794785.  
(C.020920210019) 

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.

CRAIOVEI conf.1, etaj 3, cen-
tralã proprie. 0735550223. 
(C.051020210006)

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
VÂND la preþ de apartament, 
vilã la 3 km de Piteºti, Valea 
Ursului, teren utilitãþi. Tel. 

0348/431131; 0770356955. 
(C.240920210001) 

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 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)

VÂND TEREN 
50.000 mp, situat vizavi de 

reprezentanţa FORD, lângă
Jupiter City - Carrefour, 

deschidere 250 m.
Tel. 0799 00 88 22.

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

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

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

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

SPAŢII
ÎNCHIRIEZ

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

TEL. 0799 00 88 33. 

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

PROPRIETAR închiri-
ez/ vând  spaþiu, par-

ter vilã, Banatului, trifa-
zic. Tel. 0744896025.  
(C.290920210002)

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

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

OFER spre închirie-
re apartament 2 came-
re, zona Exerciþiu( lângã 
Jam). Tel. 0744860702. 
(C.140920210021)

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

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

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 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)

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

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

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

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)

OFER spre închiriere apar-

tament 2 camere, Trivale, 
decomandat, utilat ºi mobilat 
complet. Tel. 0727872427.  
(C.280920210013)

OFER spre închiriere gar-
sonirã, la casã, lângã 
LIDL- Depou, pentru un 
bãiat. Tel. 0731535199. 
(C.051020210002)

OFER închiriere apartament, 
cf. 1, 2 camere, et. 2, com-
plet mobilat, Rãzboieni( bl. 
3), 900 lei. Tel. 0755311713.  
(C.051020210002)

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

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, mo-
bilat, centralã proprie, 
totul funcþional, Prundu- 
Depou. Tel. 0741137281. 
(C.290920210007)

OFER spre închiriere gar-
sonierã conf. 1, decoman-
datã, semimobilatã, etaj 1/ 
4, zona Prundu- Depou, preþ 
550 lei. Tel. 0757489174. 
(C.041020210015)

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

OFER gazdã unei doamne 
rãmasã fãrã locuinþã (con-

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)

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. 

(C.051020210003)

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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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 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
DIVERSE

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)

CAUT persoanã îngrijire bol-
navã imobilizatã, numai in-
tern. Detalii la 0742219882.  
(C.051020210003)

MEDICALE
CAUT 

MEDIC 
SPECIALIST 
MEDICINA 
FAMILIEI 

pentru preluare cabinet 
medical situat în com. 

Stâlpeni - Argeş. 
Inf. la tel. 0723419525.

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

PRESTĂRI
SERVICII

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

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

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

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

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)

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)

PIERDERI
PIERDUT carnet de stu-
dent, eliberat de Universi-
tatea din Piteºti- Facultatea 
ªtiinþe, Educaþie Fizica ºi 
Informaticã, specializarea 
Horticulturã, pe numele Cir-
stian Elena. Se declarã nul. 
(C.op)

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

Domn doresc prietenie/ 
cãsãtorie cu o doam-
nã. Tel. 0720061676. 
(C.180820210014)

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)

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)

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

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

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 ºofer  pentru 
3.5 t, transport internaþi-
onal. Salarizare atrac-
tivã. Tel. 0743098686. 
(C.270920210006)

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)

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)

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)

S.C. ANGAJEAZÃ perso-
nal producþie brutãrie- pa-
tiserie. Tel. 0733056218.  
(C.041020210024)

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

ANGAJEZ ºofer TIR in-
tern, ruta Bucureºti- Cluj 
ºi retur. Cer ºi ofer se-
riozitate. Salariu 5.500 
lei. Tel. 0766259523.  
(C.041020210025)

ANGAJEZ ºofer cate-
goria B, 80 lei/ zi ºi o 
masã. Tel. 0748610388. 
(C.041020210009)

ANGAJEZ vânzãtoare ma-
gazin alimentar non-stop, 
str. Teilor. Tel. 0744435772. 
(C.140920210034)

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

CONVOCARE
Consiliul de Conducere convoacă adunarea generală ordinară a membrilor Asociaţiei 
Române de Tineret “MUNTENIA” pentru data de vineri, 15.10.2021, ora 12, la punct-
ul de lucru al Asociaţiei Sportive MUNTENIA – 22 DECEMBRIE Argeş din Piteşti, 
Aleea Teiuleanu nr. 1, Bl. 48, parter, judeţul Argeş, cu următoarea ORDINE DE ZI:
1. Prezentarea Raportului de Activitate pe anul 2020;
2. Prezentarea Bilanţului contabil la 31.12.2020;
3. Prezentarea RAPORTULUI DE AUDITARE A CONTURILOR ANUALE ŞI CERTIFI-
CAREA BILANŢULUI CONTABIL A.R.T.M. la 31.12.2020;
4. Alegerea unui nou vicepreşedinte (Comisia de tineret-sport-turism); Validarea Con-
siliului de Conducere;
5. Dezbaterea şi aprobarea Bugetului pe anul 2021;
6. Ratificarea HOTĂRÂRILOR şi DECIZIILOR emise de Consiliul de Conducere 
A.R.T.M.;
7. Dezbaterea şi aprobarea completării şi/sau modificării STATUTULUI A.R.T.M.;
8. Încunoştinţarea cu privire la schimbarea sediului A.R.T.M. de la vechiul domiciliu: 
municipiul Piteşti, str. Trivale nr. 6, judeţul Argeş – la noul domiciliu: municipiul Piteşti, 
Aleea Gheorghe Alesseanu nr. 9, judeţul Argeş;
9. Discuţii şi propuneri despre buna implicare a împuternicitului mandatat în consiliile 
de administraţie şi adunările generale ale asociaţilor societăţilor civile particulare unde 
Asociaţia Română de Tineret “MUNTENIA” deţine părţi sociale;
10. Propuneri privind acordarea Medaliei de Onoare, clasa a III-a, cu panglică galbenă 
pentru activism civic;
11. Propuneri şi nominalizări privind investirea cu anumite titluri şi distincţii; 
12. Diverse.
Dacă adunarea generală nu va întruni numărul necesar de participanţi aceasta se va revo-
ca pentru data de vineri, 22.10.2021, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi în condiţiile statutare.
Participarea membrilor la adunarea generală este obligatorie.
CEI CARE DIN MOTIVE OBIECTIVE NU POT PARTICIPA SUNT RUGATI SĂ 
SUNE LA TELEFOANELE: 0758-696.894 sau 0732-259.533.
OBSERVAŢII:
Se respectă necondiţionat normele sanitare de protecţie COVID 19!

PREŞEDINTE, Uruc Adriana-Luminiţa

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu

S.C. Alexandru Grigore Foto SRL anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul: “ Utilarea şi dotarea atelierului privind 
fabricarea de bijuterii”, propus a fi amplasat în comuna 
Căteasca, sat. Recea, nr. 157, jud. Argeş.
Informaţii privind proiectul propus pot fi consultate la sedi-
ul APM Argeş, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş şi la sediul 
APM Argeş, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş şi la sediu 
Primăriei Căteasca, satul Căteasca, judeţul Argeş, în zilele de 
luni până joi între orele 09.00- 13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Ar-
geş, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş.
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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.

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.

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.

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.    

S.C. ANGAJEAZĂ 
INSTALATORI, 

perioadă 
nedeterminată. 
Tel. 0722978018.

INTERFASHION DESIGN SRL, cu sediul în com. 
Bradu, jud. Argeş, angajează pe perioada nedeterminata 
3 OPERATORI CONFECŢIONERI pentru locatia din 

Com. Bradu (Arges). Condiţii angajare: Studii medii, 
cunoasterea limbii engleze, experienţă într-o poziţie 

similară min. 1 an.  Detalii, la 0749108922 sau e-mail: 
office@interfashion.ro

CRONOS angajează 
MUNCITORI 
NECALIFICAŢI 

în DEPOZIT MATERIALE 
de CONSTRUCŢII Albota. 

Tel. 0744.706.707.

 S.C. angajează 
BULDOEXCAVATORIST. 

Detalii, la tel. 0799.909.991. 

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.

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.

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

DEPOZIT PRODUSE 
ALIMENTARE 

angajează 
ŞOFER LIVRATOR 

cu experienţă. 
Tel. 0765335640.

ANUNT   DE    MEDIU
S.C. INTENS PREST S.R.L., cu sediul în munic-
ipiul Pitesti, str. Lanariei (Noua) nr. 6, judetul Ar-
ges, C.I.F. RO139530, J03/1147/1991,  prin cere-
rea depusa la  APM Arges a solicitat autorizatie 
de mediu pentru desfasurarea activitatii:
 „Extractia pietrisului si nisipului; extractia ar-
gilei si caolinului – cod CAEN 0812”
Bazin piscicol cu exploatare de agregate miner-
ale sat Udeni, comuna Calinesti, judetul Arges
Informatiile referitoare la prezenta activitate, pre-
cum si eventualele sugestii si contestatii se pot 
obtine, respectiv depune, in scris, sub semnatura 
si cu date de identificare la sediul APM Arges, str. 
Egalitatii nr.50, tel. 0248-213200, in termen de 15 
zile lucratoare de la publicarea  (afisarea) anun-
tului.

ANGAJEZ 
BUCĂTAR 

CALIFICAT ŞI 
ŞOFER 

CAT. B. 
Tel. 0742296035.

Societate de construcţii 
cu experienţă angajează 

INGINERI, 
MAIŞTRI în 
construcţii, 

MUNCITORI 
calificaţi şi necalificaţi.

 - salarii atractive - 
Tel.: 0799 803 583; 

0727 760 240.

Societate comercială 
angajează 
ŞOFERI 

de transport inter-
naţional TUR-RETUR 

si MECANICI 
AUTO 

- salarii atractive - 
Telefon 0727 760 240.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
SC TRACIA CONSTRUCT SRL titular al proiectul “Di-
versificarea activității la SC TRACIA CONSTRUCT 
SRL”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei eta-
pei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Me-
diului Argeș – nu se supune evaluarii impactului asupra 
mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiect-
ul “Diversificarea activității la SC TRACIA CON-
STRUCT SRL” propus a fi amplasat în comuna Bascov, 
satul Bascov, str. Rotărești DN nr. 60C, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, cu se-
diul în Pitești, str. Egalității, nr. 50, jud. Arges în zilele 
de luni-vineri între orele 10-13, precum și la următoarea 
adresă de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interest poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, in 
termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti, 
cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, 
judeţul Argeş, ORGANIZEAZĂ CONCURSURI pentru ocuparea 
unui post de INSTALATOR cu program de lucru în ture 12/24 şi 
a unui DRENOR.
Atribuţiile de bază ale postului de instalator constau în execuţia 
lucrărilor de montaj/întreţinere a instlaţiilor sanitare, alimentare 
cu apă, reţele exterioare de apă.
Condiţiile de participare la concurs sunt: calificare de instalator 
apă-canal/ instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze; dis-
ponibilitate de a participa prompt la intervenţii în caz de avarii; 
constituie avantaj deţinerea permisului de conducere categoria 
B, valabil.
Bibliografia pentru concurs: noţiuni despre întreţinere şi repa-
raţii instalaţii apă şi canalizare, reguli de securitate şi sănătate în 
muncă şi situaţii de urgenţă (INSTALATOR APᾸ-CANAL Manual de 
calificare/recalificare).
Atribuţiile de bază ale postului de drenor constau în executarea 
lucrărilor de întreţinere şi remediere a avariilor pe reţelele de 
apă uzată şi la staţiile de repompare a apei uzate.
Condiţiile de participare la concurs sunt: studii medii (minim 
şcoală profesională); capacitate de lucru individual şi în echipă; 
cunoştinţe în domeniul întreţinerii şi remedierii avariilor pe 
reţelele de apă uzată şi la staţiile de repompare a apei uzate; 
disponibilitate pentru program de lucru flexibil.
Concursul constă într-un interviu ce include şi aspecte practice.
Documente necesare pentru înscrierea la concurs: cerere gener-
ală, Consimțământ și Informații la colectarea datelor cu caracter 
personal direct de la persoana vizată (se descarcă de pe site-ul 
societății, secțiunea „Clienți - Formulare‟), curriculum vitae (CV), 
copii ale actului de identitate şi ale actelor 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 19.10.2021, inclusiv, orele 16.00.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tele-
fonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.00 - 16.00. 

SOCIETATEA AGRICOLĂ SPICUL  CALDARARU
Comuna Caldararu, str. Garii nr. 41, jud. Arges, CUI 171566, societate 

în lichidare, prin lichidatorii judiciari Tobă Adina și Raicu Ilie
Cabinetul individual de Insolvență      Cabinet Individual de Insolvență 
Tobă Adina                                               Raicu Ilie
Pitesti, str. Sf. Vineri, Jud. Arges          Pitești Ale. Duiliu Zamfirescu nr.11
Bl. VG1, sc.A, ap.12,                          CIF 27693464, nr.inreg UNPIR 1B CIF  
32255070, nr.inreg 4159
UNPIR 1B3802 e-mail : ilie.raicu@yahoo.com
e-mail : adinatoba@yahoo.com  Tel: 0723.258.364, Fax: 0348.439.525
Tel: 0722489707                      
Dosar:15828/280/PJ/2016                      Dosar: 15828/280/PJ/2016

Publicatie de VÂNZARE
SOCIETATEA AGRICOLĂ SPICUL  CALDARARU

CII Raicu Ilie și CII Tobă Adina în calitate de lichidatori 
judiciari ai SOCIETĂȚII AGRICOLE SPICUL  CALDARARU, 

scot la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare:
Denumire bunuri evaluate / VALOAREA  DE  PIAŢĂ ESTIMATĂ
FERMA AGRICOLA CF 84845 / 344.935 LEI    70.132 EURO
FERMA AGRICOLA CF 84847 / 738.559 LEI   150.163 EURO
FERMA AGRICOLA CF 84846 / 793.130 LEI    161.258 EURO
SEDIU BRUTĂRIE                      /126.869 LEI       25.795 EURO
SEDIU CENTRAL                       / 114.919 LEI      23.365 EURO
1.Metoda de vânzare a bunului mobil din averea debitoarei: lic-
itaţie publică cu strigare.
2.Modalitatea de vânzare: vânzare în bloc
3.Preţul de pornire: preţul minim de ofertare este cel stabilit 
prin raportul de evaluare, întocmit de expert evaluator Gigoi 
Magdalena.
Participarea la licitaţie  este condiţionată de depunerea unei ga-
ranţii de 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Garanţia  de par-
ticipare se va depune într-un cont, comunicat de lichidatorul 
judiciar, dovada achitării acesteia fiind făcută cu chitanţa emisă 
de unitatea bancară, în original
Prima licitație va avea loc in data de 25.10.2021.  
În caz de nevânzare la prima licitaţie se vor organiza trei  lici-
taţii, după cum urmează: 
În data de  01.11.2021 va avea loc o nouă  licitație  cu prețul 
de pornire 90% din valoarea bunurilor aprobata de adunarea 
membrilor societății agricole  în baza raportului de evaluare.
În data de  08.11.2021 va avea loc urnătoarea   licitație  cu prețul 
de pornire 80% din valoarea bunurilor aprobata de adunarea 
membrilor societății agricole  in baza raportului de evaluare.
În data de  15.11.2021 va avea loc  cea de a treia   licitație  cu 
prețul de pornire 70% din valoarea bunurilor aprobată de 
adunarea membrilor societății agricole  in baza raportului de 
evaluare 
Preţul de adjudecare a licitaţiei de achită în cel mult 30 de zile 
de la adjudecare. Garanţia de participare se pierde în cazul în 
care preţul de adjudecare la liciaţie, nu este achitat în termen. 
În cazul neachitării preţului declarat câştigător, adjudecatarul 
va suporta, pe lângă cheltuielile legate de organizarea unei alte 
licitaţii şi diferenţa de preţ dintre preţul la care s-a adjudecat 
vânzarea în favoarea sa şi preţul obţinut de vânzător la ultima 
licitaţie. Relaţii la tel: 0723.258.364.

TECHWISE Electronics 
angajează 

CONTABIL. 
Pentru mai multe detalii 

0743566969; 0751671610.

S.C. situată în Ştefăneşti, 
jud. Argeş angajează în 

condiţiile legii muncitori 
calificaţi: DULGHER - ZI-

DAR pentru şantier situat în 
Ştefăneşti- Argeş. 
Tel. 0744678116.
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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.roSC 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

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 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.

CNI Ideal Construct 
angajează în condiţii 
salariale avantajoase: 

MUNCITORI 
necalificaţi, FIERARI, 
BETONIŞTI, ZIDARI, 

DULGHERI, INSTALATO-
RI AUTORIZAŢI. 

Detalii suplimentare la tel. 
0774430829, 0746477683.

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.

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.

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.

ANGAJĂM 
ELECTRICIAN SER
VICE SCULE ELEC

TRICE (polizoare, 
rotopercutante, maşini 

găurit). Tel. 0723663558.

 S.C. angajează 
BULDOEXCAVATORIST. 

Detalii, la tel. 0799.909.991. 

SC KELONG ELECTRICAL
 APPLIANCES SRL 

angajează şi din Argeş:
– RESPONSABIL mentenanţă fabrică;
– INGINER electrotehnist/automatist;
– ELECTRICIENI de întreţinere şi 
reparaţii utilaje;
– MECANICI de întreţinere şi repa-
raţii utilaje;
– OPERATORI pentru maşinile de 
sudură în puncte şi alte utilaje de pro-
ducţie cu sau fără experienţă.

Salariu negociabil, tichete de masă, pachet anual 
de prime, bonus de performanţă. Transport gratuit 
pe rutele Căteasca, Topoloveni, Leordeni, Călineşti. 

Pentru detalii sunați la telefon 0726197170.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

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

Relatii tel. 0748192233

Angajez ŞOFER 
PROFESIONIST 

INTERN. 
Tel. 0723276932. 

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

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 METROPOL SRL 
angajează:

 - cameristă,
- femeie de servici. 

Tel. 0248/222407.
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