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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND þuicã din prune, 30 
grade, preþ 15 lei/ litru ºi 
baloþi fân. Tel. 0759803468. 
(C.131020210002)

VÂND struguri pentru 
vin. Tel. 0744278043. 
(C.181020210004)

VÂND baloþi fân, greutate 18 
-25 kg/ bucata, 12 lei/ buc., 
negociabil. 0753254579. 
(C.191020210011)

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
CUMPÃR auto pen-
tru programul Ra-
bla. Tel. 0745141627. 
(C.100920210002)

STRĂINE
VÂND Skoda Fabia 
2011, proprietar, motor 
1,2. Tel. 0756396646. 
(C.191020210001)

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND urgent garso-
nierã, complet utilatã, 
Prundu - Academi-
ca. Tel. 0745863604.  
(C.121020210015)

CENTRU, etaj 2, dispo-
nibilã imediat, 36.500 
euro. Tel. 0735550223 
(C.211020210011)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 2 came-

re, conf. 1,  Trivale, preþ ne-
gociabil. Tel. 0799008288. 
(C.061020210002)

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

VÂND apartament 2 came-
re, cf. 1, decomandat, et. 2, 
Exerciþiu. Tel. 0772013169.  
(C.111020210013)

VÂND apartament 2 ca-
mere, fond nou, cen-
tral. Tel. 0734917003.  
(C.181020210007)

VÂND apartament 2 ca-
mere, Trivale, cf. 1, et. 2, 
52.500 euro. 0746019911. 
(C.191020210027)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND apartament 3 came-
re, decomandat, et. 6/ 10, 
Nord- L-uri, unic proprietar, 
centralã termicã, termo-
pane, 62.500 euro, nego-
ciabil. Tel. 0771078272.  
(C.201020210001)

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

CRAIOVEI conf.1, 3 
camere, centralã pro-
prie. 0735550223. 
(C.211020210010)

VÂND apartament 3 ca-
mere, cf. 1, Topolove-
ni. Tel. 0758508639. 
(C.211020210004)

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

VÂND casã nouã Mãrãci-
neni la 2 km de Piteºti. Tel. 
0799927855; 0721433930. 
(C.071020210003)

VÂND casã cu etaj, 
toate utilitãþile, ªtefã-
neºti. Tel. 0745015619. 
(C.111020210012)

VÂND casã com. Pri-
boieni, jud. Argeº. Tel. 
0724271677; 0723272248. 

(C.121020210012)

VÂND/ variante, casã Valea 
Mare -ªtefãneºti, 400 mp 
teren, gaze, curent, apã, 
canal. Tel. 0734917003. 
(C.181020210009)

VÂND casã la roºu, supra-
faþã utilã 336 mp+ teren 
1.800 mp, drum de servi-
tute, alei betonate, gazon, 
tuia, utilitãþi, com. Mãrãci-
neni( pânã în zona blocuri-
lor, pe partea dreaptã), preþ 
200.000 euro. Rog seriozi-
tate. Tel. 0755122242. 

VÂND casã, com. Stol-
nici, toate utilitãþile.  
0732522436.

TERENURI
VÂND TEREN 

50.000 mp, situat vizavi de 
reprezentanţa FORD, lângă

Jupiter City - Carrefour, 
deschidere 250 m.

Tel. 0799 00 88 22.

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

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 320 mp, Pi-
teºti- Nord, stradal, toate 
utilitãþile. Tel. 0740968881. 
(C.141020210008)

VÂND teren zona Sere-
lor- Bascov, 6.000 mp, 
deschidere 40 m, utilitãþi, 
preþ negociabil 120 euro/ 
mp. Tel. 0727162623.  
(C.181020210010)

TEREN intravilan ªtefã-
neºti- Primãverii, 9.500 
mp, utilitãþi, parcelabil, 
negociabil. 0729151416.  
(C.191020210007)

VÂND teren 2.300 mp, 
str. Baloteºti, toate uti-
litãþile. Tel. 0737923544.  
(C.201020210009)

VÂND teren 2.850 mp, la 8 
km de Piteºti. 0758508639. 
(C.211020210005)

SPAŢII
PROPRIETAR închiri-

ez/ vând  spaþiu, par-
ter vilã, Banatului, trifa-
zic. Tel. 0744896025.  
(C.290920210002)

OFER spre închirie-
re spaþiu 110 mp, toa-
te utilitãþile, ªtefã-
neºti. Tel. 0756396646. 
(C.191020210002) 

ÎNCHIRIEZ
HALĂ SERVICE, STRADAL, 

DEPOZITELOR, 
200 - 436 MP. 

TEL. 0799 00 88 33. 

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

ÎNCHIRIEZ garsonierã cf. 
1, decomandatã, et. 1, con-
diþii, zona Gãvana 3- Piteºti, 
pe termen lung. Doresc se-
riozitate. Tel. 0757587383.  
(C.061020210019)

ÎNCHIRIEZ apartament 
2 camere, zona Dede-
man. Tel. 0744963528. 
(C.071020210006)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, Trivale, 
decomandat, utilat ºi mobilat 
complet. Tel. 0727872427.  
(C.280920210013)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, Gãvana III. 
0765238658; 0744364419. 
(C.111020210002)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, uti-

lat, Craiovei, preþ 1.000 
lei. Tel. 0749099250.  
(C.111020210005)

PRIMESC în gazdã la casã 
bãieþi/ familie, Prundu- Cra-
iovei. Tel. 0722786405.  
(C.121020210004)

ÎNCHIRIEZ camerã la 
casã, una- douã per-
soane, pe termen lung, 
Trivale. 0751602594. 
(C.131020210004)

PRIMESC în gazdã doi 
bãieþ (studenþi, elevi, sa-
lariaþi), cartier Prundu. Te. 
0787665585; 0787730012. 
(C.081020210014)

GARSONIERÃ curte- 
Prundu, 1 bãiat- 800, in-
cluse utilitãþile (cãldura 
separat) . 0743922377.  
(C.081020210017)

PROPRIETAR închiriez 
apartament 2 camere în Tu-
dor Vladimirescu, utilat com-
plet, centrală proprie, preţ 
260 euro. Tel. 0770865737. 
(C.041020210007)

OFER închiriere garso-
nierã, utilatã, lângã Eu-
roMall, 600 lei, utilitãþi 
incluse. 0734917003.  
(C.181020210008)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, Rãzbo-
ieni, mobilat, utilat, 1.000 

lei, liber din noiem-
brie. Tel. 0787465002. 
(C.141020210009)

PRIMESC în gazdã la 
casã -curte, zona Poliþie- 
Rãzboieni. 0773331186.  
(C.151020210001)

OFER închiriere garsoni-
erã, et. 4/ 4, Popa ªap-
cã, mobilatã, utilatã. Tel. 
0745566427; 0741465230. 
(C.191020210002)

OFER închiriere 
garsonierã, zona 
Facultatea Brân-

coveanu, mobilatã, 
utilatã. 0722448144. 
(C.181020210001)

OFER închiriere camerã+ 
grup sanitar, lângã Rectorat, 
800 lei. Tel. 0742221518. 
(C.191020210010)

OFER spre închiriere 
apartament 2 camere, de-
comandat, central- lân-
gã Rectorat, mobilat, 
utilat. Tel. 0749249463. 
(C.191020210012)

OFER spre închiriere gar-
sonierã, Gãvana 3, preþ 
700 lei. Tel. 0740054891. 
(C.191020210003)

CAUT coleg/ colegã de 
apartament, zona Cra-
iovei, 600 lei, utilitãþi in-

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, drã-
guþã ºi curatã, am lo-
caþie. 0724648518. 
(C.050720210005)

MASAJ de relaxare nu-
mai pentru persoane 
serioase. 0751329835.  
(C.131020210018)

BRUNETÃ, sunã-

mã ºi vin la tine! Pi-
teºti. 0727695729. 
(C.191020210013)

LICENÞIAT ofer masaj 
de relaxare doamnelor 
ºi domniºoarelor se-
rioase.  0753427282. 
(C.191020210031)

DOAMNÃ maturã. 

Tel. 0723035575. 
(C.211020210014

OANA. Te aºtept la 
mine pentru clipe 
de vis. 0740905831. 
(C.211020210008)

BLONDÃ, ofer clipe mi-
nunate. Tel. 0790443340.  
(C.211020210009)

MODALITĂŢI DE PRELUARE A ANUNŢURILOR DE MICĂ PUBLICITATE:
CU PLATĂ, la sediul din Piteşti, Bdul Republicii nr. 1 A (lângă Poliţia Circulaţie)  
TELEFONIC, o singură zi pe lună. Numai pentru persoane fizice, anunţuri de vînzări diverse, electronice, auto, servicii îngrijire, cumpărări diverse, animale. 

NU se preiau anunţuri imobiliare, prestări servicii, angajări, matrimoniale, decese, comemorări, 
citaţii, mici afaceri, magie, meditaţii. 

Tel. 0248 215 740, 0248 215 726.  NU SE PRIMESC PE E-MAIL.
Anunţurile de deces, comemorare, matrimoniale, senzaţii tari şi citaţii se preiau numai pe baza cãrţii de identitate.  Se poate solicita CI şi la alte genuri de anunţuri.
Anunţurile se primesc în zilele lucrătoare, luni - vineri, între orele 9 şi 16,  (situaţie pe durata crizei medicale - COVID19).
Tarifele sunt postate pe www.curier.ro, la secţiunea publicitate.

Anunţurile de mică şi mare publicitate sunt postate pe www.curier.ro, PUBLICITATE PDF 

EN GROSS-UL LEGUME FRUCTE,
  din str. Depozitelor nr. 7, 

OFERĂ SPAŢII DE ÎNCHIRIAT.  
Aici puteţi să vindeţi legume şi fructe şi din producţia 
proprie pe baza certificatului de producător atât din 

standuri închiriate cât şi din maşină direct.
 Vă aşteptăm! 

Preţurile sunt accesibile! 
Relaţii direct la sediul firmei. Tel. 0755.12.22.42.
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cluse. Tel. 0765293388.  
(C.191020210006)

PRIMESC în gazdã 
fatã contra menaj la 
vilã. Tel.  0721278254. 
(C.191020210021)

OFER închiriere gar-
sonierã fond nou, Gã-
vana Big, modernã, 
240 euro. 0746019911. 
(C.191020210024)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, semi-
decomandat, zona Banat, 
centralã proprie, mobilat, 
utilat. Tel. 0773337920. 
(C.191020210015)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, Craiovei, 
mobilat, utilat modern, 
1.000 lei. 0746019911. 
(C.191020210026)

OFER închiriere garsonierã 
fond nou, de lux, Gãvana 
3, 280 euro. 0746019911. 
(C.191020210028)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, de 
lux, ultracentral, 300 
euro. 0723472044. 
(C.191020210019)

OFER închiriere garaj, 
Nord, bl. B4, 300 lei/ luna. 
Tel. 0732312883. 

OFER închiriere o ca-
merã mobilatã, la unul 
sau doi studenþi, ori sa-
lariaþi, singuri în aparta-
ment. Tel. 0731784746.  
(C.211020210006)

ÎNCHIRIEZ garsonierã 
la casã, pentru sala-
riaþi, semicentral, conto-
rizatã, intrare separatã, 
500 lei. 0733929438. 
(C.211020210007)

LOCURI DE VECI
VÂND 2 cripte duble 
în Cimitirul Sf. Gheor-
ghe. Tel. 0720335028. 
(C.201020210002)

VÂND criptã, zona 3, Ci-
mitirul Sf. Gheorghe. Tel. 
0751281004.  (C.o.p.)

VÂND cavou 4 locuri, în 
Cimitirul Sf. Gheorghe, 
zona 1. Tel. 0744693641. 
(C.181020210014)

VÂND cavou 10 locuri, 
Cimitirul Sf. Gheorghe, 
zona 1. Tel. 0744693641. 
(C.181020210015)

VÂND 2 cripte duble, 
Cimitirul Sf. Gheorghe, 
zona 1. 0744693641.  
(C.041020210008)

CUMPĂRĂRI
IMOBILIARE

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

CUMPÃR teren in-
travilan ªtefãneºti. 
Tel. 0767702333. 
(C.160920210001)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT  îngrijitoare internã, 
pentru o bãtrânã bolna-
vã. Detalii la 0742219882.  
(C.181020210006)

CAUT persoană califi-
cată (femeie), pentru 

îngrijire bătrână la 
pat. Tel. 0723747781. 

(C.181020210009)

CAUT femeie pentru 

ajutor menaj/ cumpãrã-
turi, 2- 3 zile/ sãptã-
mânã, max. 4 ore/ zi. Tel. 
0771643710; 0723039168.  
(C.191020210020)

MEDICALE
TERAPIE logope-
dicã.Tel. 0726367733. 
(C.131020210017)

CAUT 
MEDIC 

SPECIALIST 
MEDICINA 
FAMILIEI 

pentru preluare cabinet 
medical situat în com. 

Stâlpeni - Argeş. 
Inf. la tel. 0723419525.

PRESTĂRI
SERVICII

TRANSPORT mo-
bilã. 0746063023.  
(C.121020210007) 

CADASTRU-carte funci-
arã! Terenuri-480 lei! Apar-
tamente-250 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.200920210015)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.181020210003)

FINISÃRI interioare cu 
preþ redus.  0739915493.  
(C.181020210005)

EXECUT zugrãveli, glet, la-
vabilã, gresie, faianþã,   par-
chet, rigips. 0748145223. 
(C.121020210008)

EXECUTÃM în echipã ten-
cuieli, termosistem, tencu-
ialã decorativã structuratã, 
glet, rigips, ºape, garduri, 
acoperiºuri, electricã, par-
chet, la preþuri avanta-
joase. Tel. 0760857245.  
(C.191020210009)

MEDITAŢII
MATEMATICÃ orice nivel. 
Prima ºedinþã gratis. Posibil 
acasã la elev. 0726348243. 
(C.211020210003)

MAGIE
GHICESC în cãrþi ºi 
cafea. Dezleg farme-
ce, cununii ºi bleste-

me. Tel. 0751419859. 
(C.181020210019)

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

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

DOMN, pensionar, do-
resc prietenie ºi me-
naj, eventual cãsãto-
rie. Tel. 0785621217. 
(C.280920210009)

DOMN, 51 ani, vãduv do-
resc cunoºtinþã doamnã 
serioasã, vârstã 40- 53 ani, 
care doreºte sã locuiascã 
la þarã. Tel. 0747056170.  
(C.141020210005)

TÂNÃR, 1.75/ 80, locu-
inþã, serviciu, auto, do-
resc cunoºtinþã doam-
nã, pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0756303583. 
(C.141020210015)

DOMN, 50 ani, fãrã 
obligaþii doresc cunoº-
tinþã cu doamnã, vârstã 
apropiatã. 0743356969.  
(C.151020210004)

DOMN locuiesc sin-
gur, caut doamnã/ dom-
niºoarã pentru priete-
nie, socializare. Rog 
seriozitate. 0753427282. 
(C.191020210032)

DOMN, 60 ani, do-
resc cunoºtinþã doam-
nã. Tel. 0745164053.  
(C.191020210017)

ANIMALE
VÂND 2 porci, aprox. 180 
kg/ buc. Tel. 0734309601.  

(C.121020210002)

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

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

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)

S.C. Angajeazã muncitori 
calificaþi ºi necalificaþi în 
domeniul construcþiilor ºi 
persoanã calificatã pentru 
întocmire documentaþie 
de ofertare ºi participare 
la licitaþii. Salariu nego-
ciabil. Tel: 0749745309.  
(C.061020210009)

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

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

ANGAJEZ vânzãtoa-
re, pizzar, ajutor piz-
zar. Tel. 0758860001.  
(C.111020210009)

ANGAJEZ tâmplar- ta-
piþer ºi croitoreasã. Tel. 
0720426093; 0743356969. 
(C.121020210011)

S.C. KRANZ EUROCEN-
TER angajeazã excava-
torist cu experienþã pen-
tru punctul de lucru din 
Curtea de Argeº. Salariu 
atractiv +tichete de masã. 
Relaþii: 0747034949. 
(C.131020210015)

ANGAJEZ fete (re-
cepþionere ºi cameris-
te). Tel. 0728057242. 

(C.141020210004)

ANGAJÃM manipu-
lant. Tel. 0734836117. 
(C.181020210002)

SALÃ de Jocuri anga-
jeazã femeie de servi-
ciu. Tel. 0765987003.  
(C.181020210017)

ANGAJEZ ºofer pentru 
dubã 3.5 t, transport în 
þarã. Tel. 0756607700. 
(C.f. 3747)

PARTIDA Romilor,, Pro 
Europa,, angajeazã o 
fatã- secretar în Piteºti. 
Cunoºtinþe avansate  
operare calculator. Tel. 
0744297300; 0787877855. 
(C.151020210003)

CÃMIN de bãtrâni ªtefã-
neºti, angajeazã asis-
tentã medicalã ºi in-
firmierã. 0747136475. 
(C.151020210003)

ANGAJEZ ºoferi TIR, 
transport intern/ ex-
tern, tur- retur. Tel. 
0787804506; 0766555155. 
(C.170920210002)

SMART LOGISTIC an-
gajeazã ºofer livrator 
produse cosmetice. Tel. 
0733446000.  (C.o.p.)

CLINICÃ Medicalã din 
Piteºti angajeazã asis-
tentã( stomatologie). Tel. 
0768773770; 0770614739.  
(C.201020210004)

FIRMÃ de Distribuþie an-
gajeazã ºofer livrator, 

cat. B. Tel. 0742094474. 
(C.201020210009)

S.C. Angajeazã ºofer 
transport persoane( cat. 
D, maxi- taxi). Rugãm ºi 
oferim seriozitate. Tel. 
0741010504; 0744508037. 
(C.191020210016)

ANGAJEZ pizzer ºi perso-
nal pentru kurtos kalacs, 
cu experienþã, în Auchan- 
Gãvana. Tel. 0755519904.  
(C.191020210018)

ATELIER  confecþii metali-
ce cu sediul în Bascov an-
gajeazã lãcãtuºi mecanici, 
sudori. Tel. 0744859581.

S.C ANGAJEAZÃ ºofer 
cu experienþã cate-
goria B, transport in-
tern. Tel. 0723223828. 
(C.211020210001)

ANGAJEZ vulcanizator 
cu experienþã turisme ºi 
camione, salariu 4.000 
lei. Tel. 0721956599. 
(C.211020210002)

T
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

SC LAZAR LOGISTICS SRL angajează 
LUCRATORI DEPOZIT (MANIPULANTI) 
pentru punctul de lucru din incinta BAT Bascov.
Activitatea se va desfasura in intervalul orar 8:00-17:00 

(pauza de 1 ora inclusa) 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.

TECHWISE ELECTRONICS  
angajează MECANIC/

ELECTROMECANIC/ 
INGINER SERVICE. 

Tel. 0729095995; 
0751671610.

Oferim locuri de muncă 
în Germania, 

la îngrijire bătrâni, 
pentru persoane cu 

nivel  începător al limbii 
germane. Experienţa în 
domeniu reprezintă un 

avantaj. Se oferă  contract, 
masă, cazare, asigura-
re medicală. Salarii de 
1.300-1.400 Euro net. 

Nu se percepe comision! 
Pentru informaţii, sunaţi 
de L-V, între orele 09.00-

17.00. la 0733978860.

ANGAJEZ:
- ŞOFERI Sprinter pent-

ru comunitate;
- ŞOFER pentru camion 

24 t( comunitate). 
Tel. 0745426655.

S.C ANGAJEAZĂ
 MUNCITORI în 

CONSTRUCŢII. Amenajări 
interioare, gletuitori, vopsito-

ri, rigipsari, faianţari. 
Tel. 0740177424.

UNITATEA MILITARĂ 01225 Piteşti, ORGANIZEAZĂ 
CONCURS pentru ocuparea următoarelor posturi de ex-
ecuţie de personal civil contractual vacante, cu contract indi-
vidual de muncă pe perioadă nedeterminată, astfel:
a) 1. funcţie de EXPERT DEBUTANT, gr. III-I (DIETETI-
CIAN) studii superioare, 1(unu) post cod COR 226502.Se cere 
vechime dovedită în funcţie de minim 6 luni:
b). 1 funcţie de TEHNICIAN DEBUTANT, II-I A (NU-
TRIŢIONIST) studii medii, 1(unu) post, cod COR 226503. Se 
cere vechime dovedită în funcţie de minim 6 luni.
Calendarul concursului:
- data limită de depunere a dosarelor de concurs 03.11.2021, 
orele 14.00
-selecţia dosarelor de concurs- 04.11.2021:
- proba scrisă- 12.11.2021, începând cu orele 11.00.
- interviul - 18.11.2021, începând cu orele 11.00.
Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la 
sediul UM 01225 Piteşti, srt. Trivale nr. 16, localitatea Piteş-
ti, jud. Argeş, unde vor fi afişate toate detaliile organizator-
ice necesare. Date de contact ale secretariatului, la telefon: 
0248/215900. int. 107.170.

SERVICE TOP AGRO angajeaza în condiţiile legii 
MUNCITORI și ŞOFERI DISTRIBUŢIE pentru de-
pozit construcţii din Calinesti. Se oferă pachet salarial 
atractiv şi bonuri de masă. Relaţii la tel. 0745.056.264, 

0757074456. CV-urile se pot trimite pe adresa de 
e-mail:  dan@servicetopagro.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

Firmă de construcții ANGAJEAZĂ: 
INGINERI și MAIȘTRI 

construcții, instalații, hidrotehnică 
și PERSONAL 

cu cunoștințe în DOCLIB pentru licitații și 
situații de lucrări. SALARIU ATRACTIV.

Relații la tel. 0723389777; 0722554651

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

LIXLAND SRL angajează 
MUNCITOR NECALIFICAT. 

Calificarea se va face la locul 
de muncă. Pentru aplicare 

CV şi alte detalii, contact la 
0248/ 615510; 0374006420; 

office@lixland.ro.
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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.

S.C. PGC GALVAN PRODMET 
angajează:

- INGINER CHIMIST
- GALVANIZATORI 
- MANIPULANŢI MĂRFURI.

CV-uri la: office@galvanizate.ro; 
Relaţii la tel. 0742073764; 

0745035450 sau la sediul din com. 
Mărăcineni, sat Argeşelu nr. 537 bis

( Platforma Overland).
FIRMĂ DE CONSTRUCŢII 

angajează 
DULGHERI ŞI 

FINISORI. 
Tel. 0751403169.

ANGAJEZ 

AJUTOR ÎN 
BUCĂTĂRIE. 

Tel. 0742296035.

RESTAURANT 
angajează în condiții 

avantajoase BARMAN și 
OSPĂTARI cu 

experiență în domeniu. 
Condiții avantajoase, 

salariu motivant, 
posibilitate de avansare. 

Tel. 0766.574.707. 

SC angajează: 
 CONFECŢIONERI/

SURFILATORI 
cu expereinţă. 

Tel. 0720.638.047.

SIM ESTATE INVEST angajează 

ŞOFERI TIR (posesori permis cat. C+ E) pentru 
comunitate( Polonia- Olanda, Polonia- Germania). 

Se lucrează cu semiremorcă dubă(box trailer). 
Diurnă 82 euro/ zi+ salariu de bază. Tel. 0742131270.

În ziua de 12.11.2021, orele 11.00, 
la sediul FOTBAL CLUB ARGEŞ 

se ORGANIZEAZĂ CONCURS 
pentru ocuparea postului  vacant de CONTABIL ŞEF. 

Relaţii la tel. 0248615531.

Angajez 
MENAJERĂ 

pentru 
MENAJ 
în Pitești. 

Tel. 
0761.348.179.

SC ZIP ESCORT SRL 
angajează  AGENŢI 
DE SECURITATE 

-  zona Piteşti.
Relaţii, la telefon: 
0731.010.266 - 
Iordache Dorel.

Angajez în vederea 
COLABORĂRII 

PEDAGOG/
 ÎNVĂŢĂTOR. 

Tel. 0761.348.179.

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează pentru Punctul de lucru Stalpeni:

- INGINER PROGRAMARE MASINI CNC ;
- OPERATOR pe presa de indoire tip Abkant;
- OPERATOR CNC instalatie debitare 
oxiplasma ;
- LACATUS de confectii metalice;
- SUDOR MIG-MAG/TIG-WIG.
Cerinte: cunostinte de desen tehnic,
Se ofera :-Pachet salarial motivant ;
-Bonusuri personalizate in functie de performanta individuala;
-Un mediu de lucru prietenos ;
-Oportunitati de formare profesionala si dezvoltare personala.

 Pentru relatii suplimentare si candidaturi:
Tel. 0727 657 110

E-mail: spsindustrial.contact@gmail.com

LIBRA CORPORATION SRL - societate in faliment, cu sediul so-
cial în Piteşti, cartier Trivale, str. Libertăţii, nr. 29A, et. 3,  jud. Argeş, 
având cod de identificare fiscală  16517535, înregistrata la ORC Argeş 
sub numărul J03 / 1053 / 2004, reprezentata legal de lichidator ju-
diciar Projuridic IPURL, organizează licitaţie publica deschisa cu 
strigare , in zilele de  15, 22 si 29 noiembrie 2021 ora 10,30 sediul  
filialei UNPIR  Argeş, din mun. Piteşti, , B-dul I.C. Brătianu, nr.10, 
bloc B2, mezanin, jud. Argeş, pentru vânzarea in bloc a următoare-
lor bunuri:
- Teren in suprafaţa de 3229 mp situat în extravilanul localităţii Răteşti, 
sat Nejlovelu, tarlaua 64, parcela 438, jud. Argeş, intabulat în Cartea 
Funciară nr. 80351 a localităţii Răteşti al cârui preţ de pornire licitaţie 
este de  12660 lei fără TVA  la care se adaugă TVA conform prevederi 
legale la data vanzarii.
- Teren in suprafaţa de 13866 mp situat în extravilanul localităţii Răteş-
ti, sat Nejlovelu, tarlaua 64, parcela 438, jud. Argeş, intabulat în Cartea 
Funciară nr. 80475 a localităţii Răteşti al cârui preţ de pornire licitaţie 
este de 51555 lei fără TVA la care se adaugă TVA conform prevederi 
legale la data vanzarii.
- Teren in suprafaţa de 31150 mp situat în extravilanul localităţii Răteş-
ti, sat Nejlovelu, tarlaua 64, parcela 438, jud. Argeş, intabulat în Cartea 
Funciară nr. 80343 a localităţii Răteşti al cârui preţ de pornire licitaţie 
este de 115800 lei fără TVA la care se adaugă TVA conform prevederi 
legale la data vanzarii.
Ofertanţii vor trebui să depună o cerere de participare la licitaţie ce 
va fi insoţită de următoarele documente: dovada achitării cauţiunii de 
minim 10% din preţul de pornire la licitaţie în lei fără TVA al bunului,  
in contul Libra Corporation SRL  nr. RO23 BUCU 1092 2353 3431 
7RON  deschis la ALPHA BANK ROMANIA SA sucursala Piteş-
ti;  copie Certificat de înregistrare firma; Imputernicire pentru cel ce 
reprezinta firma la licitaţie; copie carte de identitate a celui ce participă 
la licitaţie; până în ziua premergatoare licitaţiei ora 12.00, la adresa de 
email projuridic2010@yahoo.com  urmând ca originalele să fie pre-
date/prezentate în ziua licitaţiei
Pentru ofertanţii care nu vor fi declaraţi adjudecatari aceasta cauţiune 
urmează să fie restituită , la cerere, în termen de trei zile lucrătoare.  
Preţul integral al bunului adjudecat urmează a fi achitat în termen de 
maxim 30 zile de la data licitaţiei. Facturarea bunului va fi facută după 
achitarea integrală a acestuia. Relaţii suplimentare se pot obţine zil-
nic intre orele 10 - 14 la telefon  0729 980 402 lichidator judiciar. 

MONDO AGRAR SRL, cu sediul social în Sat Slobozia ( Com. Popeş-
ti ), nr. 434, camera 1, jud. Argeş, având cod de identificare fiscală  
18564290 şi înmatriculată la  ORC Argeş sub numărul J03/599/2006, 
reprezentata legal de lichidator judiciar Projuridic IPURL, orga-
nizează licitaţie publică deschisă cu strigare in zilele de 1, 8, 15, 22, 
29 noiembrie 2021 ora 10,00 la sediul  filialei UNPIR  Argeş, din 
mun. Piteşti, , B-dul I.C. Brătianu, nr.10, bloc B2, mezanin, jud. 
Argeş, pentru vânzarea următoarelor bunuri: autoutilitara Renault 
Kangoo an 1999, AG-05MEP,  al cărui preţ pornire licitaţie este de 
1175 lei la care se adaugă TVA; utilaj fabricat cofrage pentru oua,  al 
cărui preţ pornire licitaţie este de 75525 lei la care se adaugă TVA; lap-
top HP al cărui preţ pornire licitaţie este de 100 lei la care se adaugă 
TVA;  a 2 bucati birou al căror preţ pornire licitaţie este de 43 lei/buc 
la care se adaugă TVA;  a 2 bucati scaune al căror preţ pornire licitaţie 
este de 8 lei/buc la care se adaugă TVA;  a 3 bucati raft birou al căror 
preţ pornire licitaţie este de 100 lei/buc la care se adaugă TVA;  
În toate cazurile ofertanţii vor trebui să depună o cerere de participare 
la licitaţie ce va fi insoţită de următoarele documente: dovada achitării 
cauţiunii de minim 10% din preţul de pornire la licitaţie al bunurilor,   
in contul Mondo Agrar SRL - societate in faliment  nr. R042 BREL 
1200 3621 0RO1 1001 deschis la LIBRA INTERNET BANK;  copie 
Certificat de înregistrare firma; Imputernicire pentru cel ce reprezinta 
firma la licitaţie; copie carte de identitate a celui ce participă la lici-
taţie; până in ziua premergatoare licitaţiei ora  12.00, la adresa de email 
projuridic2010@yahoo.com urmand ca originalele sa fie prezentate in 
ziua licitatiei..
Pentru ofertanţii care nu vor fi declaraţi adjudecatari aceasta cauţiune 
urmează să fie restituită , la cerere. Preţul integral al bunurilor adjude-
cate urmează a fi achitat în termen de maxim 30 zile de la data licitaţiei. 
Factura va fi emisă după achitarea integrală a bunurilor adjudecate.
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic intre orele 10 - 14 la telefon  
0729 980 402 lichidator judiciar sau   domnul  Cristi  0746802483. 

CONSTRUCT EVAL PROIECT SRL, cu sediul social în Oraş 
Ştefăneşti, sat  Ştefăneştii Noi, str. Oana Brătianu, nr. 50,  jud. Argeş, 
având cod de identificare fiscală 21113428 si înmatriculată la  ORC Ar-
geş sub numărul J03/352/2007, prin judiciar Projuridic IPURL, orga-
nizează licitaţie publică deschisă cu strigare in zilele de 1, 8, 15, 22, 
29 noiembrie 2021 ora 9:30 la  sediul  UNPIR Filiala Argeş  din mun. 
Piteşti, B-dul I.C. Brătianu nr.10, bloc B2, mezanin, jud. Argeş, pent-
ru vânzarea Autoturismului Dacia Logan cu numar de inmatriculare  
AG-11-UXS al cărei preţ de pornire licitaţie fără TVA este de  4943 lei 
În toate cazurile ofertanţii vor trebui să depună o cerere de participare 
la licitaţie ce va fi însoţită de următoarele documente: dovada achitării 
cauţiunii de minim 10% din preţul de pornire la licitaţie în contul Con-
struct Eval Proiect SRL  nr.   RO53 BREL 0002 0007 1418 0100 deschis 
la Libra Internet Bank;  copie Certificat de înregistrare firma; Imputer-
nicire pentru cel ce reprezinta firma la licitaţie; copie carte de identitate 
a celui ce participă la licitaţie; până in ziua premergatoare licitaţiei ora  
12.00, la adresa de email projuridic2010@yahoo.com  originalele ur-
mând a fi prezentate în ziua licitaţiei.
Pentru ofertanţii care nu vor fi declaraţi adjudecatari această cauţiune 
urmează să fie restituită , la cerere, în termen de trei zile lucrătoare.  
Preţul integral al bunurilor adjudecate urmează a fi achitat în termen 
de maxim 30 zile de la data licitaţiei. Predarea  si facturarea bunurilor 
va fi facută după achitarea integrală a acestora. 
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic intre orele 10 - 14 la telefon  
0729 980 402 lichidator judiciar. 

LEMNPROD FOREST ELA SRL, cu sediul social în Sat Bădeşti, Co-
muna Pietroşani, jud. Argeş, reprezentata legal de lichidator judiciar 
Projuridic IPURL, organizează licitaţie publică deschisă cu strigare 
in zilele de  1, 8, 15, 22, 29 noiembrie 2021 ora 12:00 la sediul filia-
lei UNPIR Argeş, din mun. Piteşti, B-dul I.C. Brătianu, nr.10, bloc 
B2, mezanin, jud. Argeş, pentru vânzarea următoarelor bunuri: a 
terenului pădure în suprafata de 35000 mp situat în Comuna Nucşo-
ara, Tarla 3, Parcela 261, jud. Argeş, identificat prin numar cadastral 
80835 înscris în cartea funciara 80835 a UAT Nucşoara al cărui preţ 
de pornire licitaţie este de 36720 lei; a terenului pădure în suprafata de 
52500 mp situat în Comuna Nucşoara, Tarla 3, Parcela 261, jud. Argeş, 
identificat prin numar cadastral 80953 înscris în cartea funciara 80953 
a UAT Nucşoara al cărui preţ de pornire licitaţie este de 55120 lei;  a 
terenului  în suprafata de 1100 mp situat în Sat Bădeşti, Punctul “La 
Riu”,  Comuna Pietroşani, jud. Argeş, identificat prin numar cadastral 
80481 înscris în cartea funciara 80481 a UAT Pietroşani al cărui preţ 
de pornire licitaţie este de  7600 lei; a SMART TV 3D al cărui preţ de 
pornire licitaţie este de 80 lei; a SMART TV FULL HD al cărui preţ de 
pornire licitaţie este de 120 lei; a Motocositoare ce poate fi valorificata 
ca deseu fier al cărei preţ de pornire licitaţie este de 8 lei ; Mobilier con-
struit specializat pentru  activitatati jocuri de noroc si pariuri sportive 
ce poate fi valorificat ca deseu  lemn al cărui preţ de pornire licitaţie 
este de 40 lei ); La aceste preţuri se adaugă TVA conform prevederilor 
legale în vigoare la data facturării.
În toate cazurile ofertanţii vor trebui să depună o cerere de participare 
la licitaţie ce va fi însoţită de următoarele documente: dovada achită-
rii cauţiunii de minim 10% din preţul de pornire la licitaţie în contul 
Lemnprod Forest Ela SRL - societate in faliment  nr. RO07 BREL 0002 
0029 6550 0100 deschis la LIBRA INTERNET BANK;  copie Certificat 
de înregistrare firma; Imputernicire pentru cel ce reprezinta firma la 
licitaţie; copie carte de identitate a celui ce participă la licitaţie; până 
in ziua premergatoare licitaţiei ora  12.00, la adresa de email projurid-
ic2010@yahoo.com  originalele urmând a fi prezentate în ziua licitaţiei.
Pentru ofertanţii care nu vor fi declaraţi adjudecatari această cauţiune 
urmează să fie restituită , la cerere, în termen de trei zile lucrătoare.  
Preţul integral al bunurilor adjudecate urmează a fi achitat în termen 
de maxim 30 zile de la data licitaţiei. Predarea  si facturarea bunurilor 
va fi facută după achitarea integrală a acestora. 
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic intre orele 10 - 14 la telefon  
0729980402 lichidator judiciar sau 0745276266 doamna Burluş. 

ANUNŢ PUBLIC 2
IONESCU OVIDIU şi IONESCU MARIA, cu domiciliul în 
municipiul Piteşti, strada Ion Câmpineanu nr. 37, bl. M4, sc. 
A, ap.7, jud. Argeş, titular aI planului/programului Planului ur-
banistic de detaliu pentru reglementare urbanistică în vederea 
realizării investiţiei “CONSOLIDARE, EXTlNDERE Şl SU-
PRAETAJARE C1 ŞI C2” amplasat în Municipiul Piteşti, stra-
da Dumbravei, F.N.(fost nr.16 şi 18A), nr. cad. 102792, judelul 
Argeş, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
obţinere a avizului de mediu pentru planul menţionat şi de-
clanşarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului poate fi consultată Ia sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Argeş, din localitatea Piteşti, str. 
Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş, de luni până joi între orele 9.00 
- 11.00 .
Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul 
APM Argeş în termen de 15 zile de la data publicării anunţului.

ANUNŢ PUBLIC 2
S.C. ALEX 86 SELECT BUSINESS SRL, cu sediul în comu-
na Mărăcineni nr. 391, sat Argeşelu, judeţul Argeş, titular al 
planului/programului PIan Urbanistic de Detaliu în vederea 
realizării investiţiei “CONSTRUIRE SPAŢIU COMER-
CIAL ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”, amplasat în municipiul 
Piteşti, nr. cad. 97635, judeţul Argeş, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de 
mediu pentru planul/ programul menţionat şi declanşarea 
etapei de încadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Argeş, din local-
itatea Piteşti, str. Egalităţii nr. 50A, jud. Argeş, de luni până 
joi între orele 9.00 - 11.00 .
Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la se-
diul APM Argeş în termen de 15 zile de la data publicării 
anunţului.

CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie al Societăţii APĂ-CANAL 2000 
S.A., cu sediul social în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Bră-
tianu nr. 24A, judeţul Argeş, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului Argeş sub nr. J03/185/2000, având codul de înreg-
istrare fiscală RO 13009001, în conformitate cu prevederile art. 
117 şi art. 1372 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată 
cu modificările şi completările ulterioare, convoacă la data 
de 23.11.2021, orele 17.00 Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor şi la orele 18.00 Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor, la sediul administrativ al societăţii din munic-
ipiul Piteşti, strada Tudor Vladimirescu, blocul U2-U3, parter, 
judeţul Argeş.   

Ordinea de zi a şedinţei Ordinare este următoarea:
 1. Alegerea a doi administratori la Societatea S.C. APĂ-CA-
NAL 2000 S.A. conform prevederilor art. 21 alin. 7 din Actul 
constitutiv al societății.
 2. Aprobarea rectificării Programului de investiţii, dotări, repa-
raţii şi sursele de finanţare, anexă la Bugetul de venituri şi chel-
tuieli al S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A. pe anul 2021. 
 3. Aprobarea contractării de servicii juridice pentru susţinerea 
litigiului de natură arbitrală cu Societatea Ludwig Pfeiffer S.R.L. 
Timişoara. 
 4. Diverse.
        Ordinea de zi a şedinţei Extraordinare este următoarea:
1. Aprobarea Actului Adiţional nr. 56 la Contractul de Delegare 
a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Ca-
nalizare nr. 1/26.03.2010 încheiat între Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Argeş şi S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A., conform 
art. 18, alin. 4, lit. b din Actul Constitutiv al societăţii.
2. Aprobarea Actului Adiţional nr. 57 la Contractul de Delegare 
a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Ca-
nalizare nr. 1/26.03.2010 încheiat între Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Argeş şi S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A., conform 
art. 18, alin. 4, lit. b din Actul Constitutiv al societăţii.
3. Diverse.
Materialele incluse pe ordinea de zi pot fi obţinute de la sediul 
societăţii ori de pe pagina de internet www.apacanal2000.ro.
Acţionarii exercită dreptul de vot în adunarea generală, pro-
porţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă conform art. 
120 din Legea nr. 31/1990, pot vota prin vot deschis personal, 
prin reprezentare, prin corespondenţă sau prin mijloace elec-
tronice conform art. 44 din OUG nr. 109/2011, şi prin vot secret 
numai pentru alegerea/revocarea membrilor Consiliului de Ad-
ministraţie şi Auditorului Financiar.
Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către 
acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală şi 
sunt postate pe portalul şedintelor AGA destinat acţionarilor 
sau pot fi ridicate de la Secretariatul tehnic AGA.
În situaţia neîndeplinirii cvorumului necesar la prima convo-
care, şedinţele se reconvoacă în data de 24.11.2021, orele, or-
dinea de zi şi locul de desfăşurare ale şedinţelor fiind aceleaşi.   

PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE,
Mihai FOAMETE

VERTICAL GROUP 
SPEDITION angajează 

MECANIC 
CAMIOANE. 
Salariu atractiv.

 Tel. 0754812152.
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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 FAC-

TURARE cu experienţă şi cunoştinţe POS, 
case de marcat etc  l STIVUITORIST 
l AMBALATORI DE LICHIDE. 

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.

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

CNI Ideal Construct 
angajează în condiţii 
salariale avantajoase: 

MUNCITORI 
necalificaţi, FIERARI, 
BETONIŞTI, ZIDARI, 

DULGHERI, INSTALATO-
RI AUTORIZAŢI. 

Detalii suplimentare la tel. 
0774430829, 0746477683.

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.

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.    

SC ALFA ROM angajeaza 
pentru atelierul din Mărăcineni:

- LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE cu expe-
rienţă - 4 posturi, cunoscător desen tehnic;
- LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE începători 
- 3 posturi;
- OPERATOR DEBITARE PE FIERĂSTRĂU - 1 
post
- OPERATOR LASER DEBITARE TABLĂ - 1 post
- STIVUITORIST cu atribuţiuni recepţie materi-
ale- 1 post (să ştie să măsoare cu şubler şi ruletă);
- SABLATOR piese metalice - 1 post

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

Selecţia se face pe bază de interviu şi probă de luc-
ru. Informaţii la tel. 0726372251. CV, la e-mail: 

recrutare@alfarom.net   /   fax 0348401904.

Societate construcţii 
angajează în condiţii 
salariale avantajoase: 

OPERATOR 
BULDOEXCAVATOR, 

INSTALATORI, 
MUNCITORI 

NECALIFICAŢI. 
Detalii suplimentare la 

tel. 0742.112.063.

Firmă de construcții 
angajează: 

- DULGHERI 
- SUDORI - ZIDARI 

Relații, la tel. 
0761.348.179. 

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

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

RESTAURAT KM 80
(Autostrada A 1, Piteşti- 

Bucureşti), angajează 

BUCĂTAR. 
Tel. 0731365367.

 angajează 
pentru Piteşti 

(nedeterminat):

SUDORI
Tel. 0722.230.929.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

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

Relatii tel. 0748192233

ANGAJEZ  
ŞOFERI TIR, 

transport intern/ 
extern, tur- retur. 
Tel. 0787804506; 

0766555155.

S.C ANGAJEAZĂ 

MUNCITORI 
NECALIFICAŢI 

în constucţii. 
Tel. 0724295535.

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 STAR TRADING 
IMPEX SRL angajeaza:

 2 DULGHERI (exclusiv 
restauratori), 2 ZIDARI 

pietrari si 1 FIERAR 
BETONIST. CV-urile se 
trimit la adresa de e-mail 
hr@startrading.ro pana 

la data de 21.10.2021.
Doar candidatii selectati 

vor fi contactati.

S.C. ANGAJEAZĂ:
 ŞOFER TIR cu expe-
rienţă pentru extern, 
curse tur- retur.
 ŞOFER TIR pentru 
intern, circuit săptămânal.

 Tel. 0727907804.

SOCIETATE de 
Construcţii angajează 

MUNCITORI. 
Tel. 0760232085.

Fabrică de mezeluri 
angajează în condiții 

avantajoase: 
 MANIPULANT

 MUNCITORI 
NECALIFICAȚI
Tel. 0348 411108.

Angajez ŞOFER 
PROFESIONIST 

INTERN. 
Tel. 0723276932. 

Firmă confecţii textile 
angajează:

CONFECŢIONERI 
în maşini liniare şi de 
surfilat cu experienţă 
min. 6 luni, în secţia 
din Geamăna-Bradu.

Pachet salarial atractiv.
TEL: 0348.457.408.

VERTICAL GROUP 
SPEDITION angajează 

MECANIC 
CAMIOANE. 
Salariu atractiv.

 Tel. 0754812152.


	8-9
	10
	11

