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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND barcã gonflabilã 
de pescuit, nefolositã, 
în stare foarte bunã, 
verde, 3.30 m, fabri-
catã la fostul Rolast, 
preþ negociabil 3.200 
lei. Tel. 0725511165. 

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)

PROPRIETAR, vând VW 
Jetta, 2007, 1.9 Diesel, im-
pecabil. Tel. 0770338340.

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

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

PROPRIETAR, vând gar-
sonierã, gaze, bucãtãrie, 
cart. Trivale, preþ ne-
gociabil. 0751631084.  
(C.251020210011)

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

VÂND apartament 2 came-
re, cf. 1, decomandat, et. 2, 

Exerciþiu. Tel. 0772013169.  
(C.211020210013)

VÂND apartament 2 came-
re, Trivale, cf. 1, semide-
comandat, et. 2/ 4, 51.500 
euro. Tel. 0740848902.  
(C.221020210002)

VÂND apartament 2 ca-
mere, dec., utilat, mo-
bilat integral, Gãvana 
III, stradal, preþ 59.900 
euro. Tel. 0743084908. 
(C.221020210003)

VÂND apartament 2 ca-
mere, Calea Bucureºti, 58 
mp, 2 balcoane, aproa-
pe de centru, 51.000 
euro. Tel. 0746618419. 
(C.261020210010)

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)

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

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

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

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 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 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.

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)

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
ÎNCHIRIEZ

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

TEL. 0799 00 88 33. 

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)

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

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

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)

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

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, Rãzbo-
ieni, mobilat, utilat, 1.000 
lei, liber din noiem-
brie. Tel. 0787465002. 
(C.141020210009)

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

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)

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

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

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

ÎNCHIRIEZ apartament 2 
camere, bloc nou, Bucu-
reºti- Lacul Morii, mobilat 
complet. Tel. 0762840135.   
(C.o.p.)

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 Craiovei, mobi-
latã. Tel. 0747501871. 
(C.221020210002)

OFER închiriere 
garsonierã, zona 
Facultatea Brân-

coveanu, mobilatã, 
utilatã. 0722448144. 
(C.251020210002) 

ÎNCHIRIEZ camerã 
apartament, zona Spi-
talul Militar. Preferabil 
salariatã. 0745068056.  
(C.251020210003)

PRIMESC în gazdã 
zona Nord, intrare se-
paratã, internet. Tel. 
0729134122; 0731443155. 
(C.251020210005)

PRIMESC în gazdã la 
casã -curte, zona Poliþie- 
Rãzboieni. 0773331186.  
(C.251020210015)

OFER închiriere camere 
la vilã, zona N. Bãlcescu.  
0756274285; 0740454690. 
(C.221020210005)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, Gãvana III. 
0765238658; 0744364419. 
(C.221020210006)

OFER spre închiriere apar-

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)

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

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

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

DOAMNÃ maturã. 
Tel. 0723035575. 
(C.211020210014)

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.

22.10.2021
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tament 2 camere, cf. I., zona 
Dedeman. 0742092026. 
(C.251020210001)

OFER spre închirie-
re apartament 2 came-
re, zona Exerciþiu( lângã 
Jam). Tel. 0744860702. 
(C.251020210008)

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

LOCURI DE VECI
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)

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

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 femeie pentru ajutor 
menaj/ cumpãrãturi, 2- 3 
zile/ sãptãmânã, max. 4 
ore/ zi. Tel. 0771643710.  
(C.191020210020)

CAUT persoană califi-
cată (femeie), pentru 

îngrijire bătrână la 
pat. Tel. 0723747781. 

(C.181020210009)

MEDICALE
CAUT 

MEDIC 
SPECIALIST 
MEDICINA 
FAMILIEI 

pentru preluare cabinet 
medical situat în com. 

Stâlpeni - Argeş. 
Inf. la tel. 0723419525.

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

PRESTĂRI
SERVICII

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

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

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

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

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)

INSTALATOR price-
put. Tel. 0741711867. 
(C.251020210012)

EXECUT gresie, fai-
anþã, glet, lavabilã, par-
chet. Tel. 0737517135. 
(C.251020210007)

ASOCIAÞIE de Pro-
prietari solicitã oferte 
pentru reparat burlane 
bloc. Tel. 0747691670.  
(C.261020210001)

ASOCIAÞIE de Proprie-
tari angajeazã femeie de 
serviciu. Tel. 0747691670.  
(C.261020210002)

ZIDÃRIE, tencuieli, glet, 
faianþã, gresie, termo-
sistem. Calitatea face 
preþul. Tel. 0745430252. 
(C.261020210004)

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

PIERDERI
PIERDUT certificat înregis-
trare ºi acte constitutive, 
eliberate de ORC Argeº, 
aparþinând societãþii Matrix 
Press Service SRL, CUI 
44238110, J3/ 1142/ 2021. 
Se declarã nule.  (C.F. 
3851)

PIERDUT certificat mem-
bru OAMGMAMR nr. 
AG000694/ 24.01.2015, pe 
numele Costache Mihaela 
Carmen. Se declarã nul.  
(C.261020210001)

MAGIE
GHICESC în cãrþi ºi 
cafea. Dezleg farme-

ce, cununii ºi bleste-
me. Tel. 0751419859. 
(C.181020210019)

DOAMNÃ serioasã ghi-
cesc în cãrþi ºi cafea. Cer 
seriozitate. 0771572563.  
(C.251020210010)

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

puterea ei deosebitã 
ºi a harurilor sfinte. 

Rezolvã cazuri lipsite 
de orice speranþã, 

poate vedea trecutul, 
prezentul ºi viitorul, 
dezleagã ºi îndepãr-
teazã cele mai puter-

nice farmece ºi bleste-
me, dezleagã cununii 

legate, aduce per-
soana iubitã, împacã 

familii dezbinate, face 
de dragoste, spor, no-
roc, sãnãtate, reuºite 

în afaceri, vindecã 
impotenþa, viciul bãu-
turii, stresul, depresia, 

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

(C.090920210009) 

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, 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)

DOMN, 54 ani, caut 
doamnã pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0751631084. 
(C.221020210001)

ANGAJĂRI
SOCIETATE Comerci-
alã angajeazã muncitori/ 
muncitoare, necalificaþi, ca 
operatori pe linie automatã 
de producþie. Program 
lucru flexibil, salariu mo-
tivant. Tel. 0723657788.  
(C.120720210021)

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

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

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)

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)

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

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 
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)

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

ANGAJEZ ºofer camion 
mare tonaj, operator volã 
ºi sudor. Salariu bun. Tel. 
0744301070. (C.f.  3748)

ANGAJEZ ºofer TIR, 
tur- retur. Salariu moti-
vant. Tel. 0762277402. 
(C.211020210015)

ANGAJEZ secretarã în 
Piteºti. Cunoºtinþe avan-
sate  operare calcula-
tor. Tel. 0787877855. 
(C.221020210004)

ANGAJEZ ºofer pentru 
distribuþie instalaþii sani-
tare. Tel. 0745539253.  
(C.251020210001)

ANGAJEZ ºofer TIR 
pentru curse Româ-
nia- Turcia. Salariu mo-
tivant. Tel. 0743845217. 
(C.251020210004)

S.C. BAB LKW Cargo, 
Piteºti angajeazã ºofe-
ri pentru tur -retur ºi 
comunitate, cu experi-
enþã. Salariu lunar 2.600 
euro. Tel. 0753889962.  
(C.070920210003)

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

ANGAJÃM buldoexcava-
torist. Tel. 0727167445. 
(C.261020210010)

ANGAJÃM manipu-
lant. Tel. 0734836117. 
(C.261020210011)

ANGAJÃM meca-
nic auto/ camioa-
ne. Tel. 0727167445. 
(C.261020210011)

FIRMÃ de Transport an-
gajeazã ºoferi TIR, pentru 
intern. Tel. 0740076214.  
(C.261020210003)

ANGAJEZ meseriaºi 
în construcþii: rigipsari 
ºi finisori 0766301300.  
(C.261020210003)

ANGAJEZ infirmierã pen-
tru cãmin de bãtrâni, full/ 
time sau part/ time, zona 
Bãnãnãi. Tel. 0783234353.  
(C.261020210003)

ANGAJÃM ºofer profesi-
onist pentru comunitate, 
prelatã mega, perioadã 
flexibilã. Tel. 0727167445. 
(C.261020210009)

CABRINI Road angajeazã 
ºoferi pentru comunitate pe 
3,5 tone. Tel. 0737316400. 
(C.090820210023)

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!

DECESE

Acest virus nemilos a luat de lângã noi pe cel pe care 
l-au iubit deopotrivã copiii, nurorile, nepoþii ºi strãne-
poþii, IOAN RÃILEANU. S-a bucurat de noi toþi ºi noi 
am avut norocul sã îl avem alãturi! A fost cel mai bun 
tatã, dar mai ales, cel mai bun bunic ºi strãbunic! Era 
dornic sã mai trãiascã ºi sã ne vadã pe toþi pe lân-
gã dânsul. A dispãrut ca o boare, fãrã sã supere pe 
nimeni, aºa cum a fost ºi cât a trãit. Vom fi veºnic 
neîmpãcaþi cã nu am fost lângã dânsul ºi nu am putut 
sã îi aducem alinare ºi mângâiere în ultimele clipe! O 
sã ne lipseascã enorm! Indiferent câþi ani avea, era 
al nostru ºi îl mai voiam lângã noi! Dumnezeu sã îl 
odihneascã ºi sã îi cãlãuzeascã paºii în împãrãþia lui! 
Era atât de bun, încât sigur îºi va gãsi un loc în rai! 
Sicriul cu corpul neînsufleþit se aflã depus la capela 
cimitirului Sfântul Gheorghe, iar slujba de înmormân-
tare va avea loc în data de 28 oct. 2021, ora 11.00. 
Familia. (C.261020210005)

 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

Suflet ales, dãruit cu iubire, blândeþe ºi credinþã,    
MIHAELA SANDA DINU-PIÞIGOI a venit în aceastã 
lume cu talentul de a bucura ºi uimi sufletul copiilor 
prin arta sa. În cãrþile ilustrate, cititorul descoperã fru-
museþea încântãtoare a micilor vieþuitoare, dar ºi a 
personajelor literare, pline de voioºie ºi umor. Fieca-
re detaliu al ilustraþiei este o uºã întredeschisã cãtre 
lumea miraculoasã a copilãriei. Frumoasa noastrã 
Doamnã, mergi în Grãdina Luminii ºi a Pãcii, unde 
Dumnezeu te-a chemat! Toþi cei care te-am cunos-
cut, te-am iubit ºi te-am admirat ºi mii de copii de 
pretutindeni, te vom însoþi cu gândul ºi te vom regãsi 
pentru totdeauna în tot ceea ce ai creat, în frumoa-
sele cãrþi ilustrate, în piesele de teatru, în picturã ºi 
icoane. Odihneºte-te în pacea ºi iubirea Prea Sfintei 
Treimi, cãreia te-ai strãduit o viaþã sã-l slujeºti, sã te 
rogi ºi sã-i mulþumeºti! Carmen lordãchescu, Editura 
Carminis. (C.261020210006) 

A plecat dintre noi cumnatul meu IOAN RÃILEANU, 
fost maistru la Dacia Piteºti ºi fost arbitru de fotbal 
în divizia A! Îl plângem ºi îl rugãm pe bunul Dumne-
zeu sã îl aºeze în rândul celor drepþi! Gusti Radu. 
(C.261020210007) 

MIHAELA SANDA DINU-PIÞIGOI Cu adâncã durere, 
Editura Carminis anunþã trecerea în veºnicie a iubitei 
scenografe ºi ilustratoare Mihaela Dinu Piţigoi. Dupã 
o colaborare îndelungatã ºi rodnicã pentru ilustrarea 
a numeroase cãrþi ale Editurii Carminis, apreciatã 
pentru talentul sãu de mari scriitori contemporani 
(Silvia Kerim, Passionaria Stoicescu etc.), va rãmâne 
vie amintirea acestei artiste dãruite cu harul de a înþe-
lege sufletul copiilori cu un talent ºi o sensibilitate rar 
întâlnite, ce se transpun în lumea feericã a poveºti-
lor. Rãmas bun ºi odihnã veºnicã! Editura Carmins. 
(C.261020210007) 

A încetat din viaþã jurnalistul BÃDESCU 
MIHAIL CONSTANTIN. Înmormântarea va 
avea loc la Biserica din ªtefãneºti (Dealul 
Viilor), pe 28.10.2021, ora 12.00.  Dumne-

zeu sã-l ierte. Fraþii Liliana ºi Dãnuþ.  
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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

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

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.

Angajez ŞOFER 
PROFESIONIST 

INTERN. 
Tel. 0723276932. 

Depozit materiale 
construcții Bascov, 

angajează: 
ȘOFER categ. B și 
MANIPULANT. 
Tel. 0799.09.00.83.

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.

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 angajează: 
 CONFECŢIONERI/

SURFILATORI 
cu expereinţă. 

Tel. 0720.638.047.

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.

Societate comercială. 
ANGAJEAZĂ:

- ŞOFER TIR 
cu experienţă 
pentru extern, 

curse tur- retur.
- ŞOFER TIR 

pentru intern, 
circuit săptămânal.
 Tel. 0727907804.

ANUNT 
SPITALUL ORASENESC “REGELE CAROL I”, cu sediul în 
orasul Costesti, Str. Industriei nr. 19, jud. Arges,  în conformi-
tate cu prevederile HG Nr 286/2011, cu modificarile si comple-
tarile ulterioare,  SCOATE LA CONCURS:
- 1 post de MUNCITOR NECALIFICAT I  la Spalatorie, con-
tract individual de munca pe durata nedeterminata. 
Concursul se va desfasura in data de 18.11.2021, ora 10:00 
(proba scrisa) si 23.11.2021, ora 10:00 (proba interviu) la sediul 
Spitalului Orasenesc Regele Carol I Costesti.
Dosarele se primesc in intervalul 27.10.2021-09.11.2021, ora 
15:00. Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul RUNOS, 
tel. 0248673550.

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează: MUNCITORI 

CALIFICAŢI 
ÎN CONSTRUCŢII. 

CV, la e-mail:
recrutare@metroserv.ro

ANUNT PUBLIC 1
CIOROIANU CONSTANTIN CRISTIAN, CIOROIANU 
ELENA, FOLTICA IULIA, PETRESCU NICOLETA având 
domiciliul  în Piteşti, str. Ovid Densusianu  nr.11, judeţ Argeş, 
titulari ai PUZ - ,, Zonă mică industrie, prestări  servicii şi  
depozitare’’, propus a se realiza în municipiul  Piteşti,    str. 
Depozitelor FN, punct ,,Drum centură’’,  judeţ  Argeş, anunţă  
publicul interesat asupra depunerii solicitării  de obţinere a avi-
zului de mediu  pentru planul  menţionat  mai sus şi declanşarea 
procedurii de evaluare de mediu.
Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Argeş din Piteşti, str. Egalităţii,  nr. 
50A, judeţ 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 18 zile de la data publicării  anunţului.

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII 
angajează:

- INGINER CONSTRUCTOR 
- MUNCITORI 

calificaţi în construcţii   
Relaţii, la tel. 0724.635.724.

ANUNŢ
Lichidări Info Consult IPURL in calitate de lichidator judiciar 
al debitoarei SC PAN TRADING SRL, cod de identificare fis-
cală 6748583, cu sediul social în mun. Piteşti, Aleea Parcului, 
nr. 3B, vila R, ap. 4, jud. Argeş,  număr de ordine în registrul 
comerţului J03/2439/1994, număr dosar: 208/1259/2009 pe 
rolul Tribunalului Specializat Argeş, având în vedere sentinţa nr. 
221/2021, pronunţată de Tribunalul Specializat Argeş în dosarul 
nr. 208/1259/2009 /a4 la data de 01.04.2021, în temeiul art. 431 
şi urm. din Codul de procedură Civilă, organizează in data de 
09.11.2021, orele 11,30, la sediul lichidatorului judiciar, str. Re-
publicii, nr.35, et. 2, Câmpulung, jud. Argeş,  licitaţie publică 
deschisă, cu strigare, având ca obiect  vânzarea următoarelor 
bunuri mobile: 1.Autoturism LEXUS RX 300, AG-01-RHX, la 
preţul de 20.288 lei, reprezentând 75% din valoarea de evaluare. 
Ofertanţii trebuie să consemneze o garanţie de 10% din valoar-
ea bunului, depusă in contul nr. RO40PIRB0301775702001000 
deschis la FIRST BANK SA, Piteşti, pe numele SC Pan Trading 
SRL, sau cu numerar la sediul lichidatorului judiciar. Relaţii 
suplimentare la telefonul  0744.772.619, e-mail gheorghe.
banu@gmail. com.

ANGAJĂM BĂRBAŢI 
pentru depozit uleiuri auto/ industriale.

Îmbuteliat, încărcat, descărcat şi pregătit comenzi. 
Oferim: contract de muncă perioadă nedeterminată; 
salariu net 2.000 + bonuri de masă, program 8 ore/3 

schimburi, de luni până vineri. Sărbătorile legale libere. 
CV-urile se depun doar la sediul din str. George Coşbuc 

nr. 70, Piteşti - Argeş (incinta Nova Textile).

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

 Tel. 0727907804.

Anunţ public privind dezbaterea publică
S.C. ROMBEL CON AGREGATE S.R.L anunţă publicul interesat 
asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pent-
ru proiectul: “Scoatere definitivă din fondul forestier naţional cu 
compensare echivalentă ca suprafaţă şi bonitate a unei suprafeţe 
de 99900 mp - u.a. 77B %, C% D%, 78 A%, B%, C%. U.P. I Văleni, 
judeţul Argeş, în vederea realizării obiectivului: “Exploatarea re-
surselor de nisip şi pietriş din perimetrul Sălătrucu, judeţul Argeş.”
Tipul deciziei posibile luate de către APM Argeş poate fi emiterea sau 
respingerea acordului de mediu.
Raportul privind impactul asupra mediului poate fi consultat la sediul 
APM Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de 
luni - vineri, între orele 9- 13.
Documentul menţionat este disponibil şi la urmatoarea adresa de in-
ternet: www.apmag.anpm.ro Dezbaterea publică a raportului privind 
impactul asupra mediului se va desfăşura electronic având în vedere 
prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, a HG 1090/06.10.2021 
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 
data de 10 octombrie 2021 precum şi stabilirea măsurilor care se aplică 
pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei 
de COVID -19, în raport cu procedurile de reglementare din punct 
de vedere al protecţiei mediului), în data de 02.12.2021 începand cu 
orele 12.00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/ opinii/ obser-
vaţii privind documentele menţionate la sediul APM Argeş din Pitesti, 
str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş până la data de 01.12.2021.

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ: 

  n  PROIECTANT INGINER  MECANIC 
n CONTROLOR 3D 

n FREZOR n  RECTIFICATOR 
n VOPSITOR INDUSTRIAL 

n LĂCĂTUŞ MECANIC 
n SUDOR(MIG MAG, TIG) 

n CONTROLOR 2 D. 
Dacă sunteţi interesaţi de un loc de muncă care vă oferă:
 Contract de muncă pe perioadă nedeterminată   Condiţii 
de muncă şi salarizare motivante   Al 13-lea salariu/an   
Tichete de masă (20 lei/tichet)   Decontare sumă trans-
port   Formare continuă   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.
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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.
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CNI Ideal Construct 
angajează în condiţii 
salariale avantajoase: 

MUNCITORI 
necalificaţi, FIERARI, 
BETONIŞTI, ZIDARI, 

DULGHERI, INSTALATO-
RI AUTORIZAŢI. 

Detalii suplimentare la tel. 
0774430829, 0746477683.

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.    

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.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

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

Relatii tel. 0748192233

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 ZIP ESCORT SRL 
angajează  AGENŢI 
DE SECURITATE 

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

RESTAURANT 
angajează în condiții 

avantajoase BARMAN și 
OSPĂTARI cu 

experiență în domeniu. 
Condiții avantajoase, 

salariu motivant, 
posibilitate de avansare. 

Tel. 0766.574.707. 

TECHWISE ELECTRONICS  
angajează MECANIC/

ELECTROMECANIC/ 
INGINER SERVICE. 

Tel. 0729095995; 
0751671610.

VERTICAL GROUP 
SPEDITION angajează 

MECANIC 
CAMIOANE. 
Salariu atractiv.

 Tel. 0754812152.

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).

Angajez în vederea 
COLABORĂRII 

PEDAGOG/
 ÎNVĂŢĂTOR. 

Tel. 0761.348.179.

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.

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.

Fabrică de mezeluri 
angajează în condiții 

avantajoase: 
 MANIPULANT

 MUNCITORI 
NECALIFICAȚI
Tel. 0348 411108.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

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.

Angajez 
MENAJERĂ 

pentru 
MENAJ 
în Pitești. 

Tel. 
0761.348.179.

ANGAJEZ 

ŞOFER 
LIVRATOR PRODUSE 

ALIMENTARE. 
Tel. 0744363825.

ANGAJEZ 
INFIRMIERĂ. 
Tel. 0744383278.

BENZINĂRIE 
angajează 

OPERATOR 
CASĂ MARCAT. 
Tel. 0747.575.999.

Angajez STRUNGAR cu 
experiență și MAISTRU 

cu atribuții de șef de atelier. 
Tel. 0722. 215.547.
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