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VÂNZĂRI
DIVERSE

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

VÂND cãruþe ºi ºarete din 
lemn. Tel. 0765684151.  
(C.250820210014)

VÂND rotisoare pentru 
proþap. Tel. 0765684151.  
(C.250820210015)

VÂND prune. 
Tel. 0735983286. 
(C.270820210019)

STÂLPI, ºpalieri metalici noi 
pentru garduri- vie, 2,10 m, 
20 lei/ bucatã. 0765376535. 
(C.030920210009)

VÂND pat cu saltea ºi bi-
rou. Tel. 0744756699. 
(C.060920210005)

VÂND prune altoite pen-
tru þuicã. Tel. 0752912023. 
(C.060920210018)

VÂND cazane þuicã ºi 
reparaþii. 0748089765. 
(C.090920210003)

VÂNZĂRI
AUTO

STRĂINE
VÂND Peugeot 206 
break, fabricaþie 2005, 
euro 4, 115.000 km, unic 
proprietar, þinut în ga-
raj. Tel. 0747050236.  
(C.090920210002)

APARTAMENTE
2 camere

PROPRIETAR, vând 
apartament 2 came-
re, renovat complet, 

nou, Ultracentral, 
(deasupra Restau-
rant Matteo), etaj 
2/4. 0737794785.  
(C.120720210019) 

PROPRIETAR, vând 2 
apartamente vilã nouã( 
triplex), Banatului. 
0721918129; 0744896025.   
(C.130820210003)

DE vânzare! Apartament 2 
camere, decomandat, et. 4,  
Negru Vodã( E.7). Tel. 0348/ 
421274. (C.190820210001)

VÂND apartament 2 ca-
mere, Craiovei, cf. 1. Tel. 
0741785027; 0722528297. 
(C.190820210013)

VÂND apartament Piteºti, 
Ceair - Calea Bucuresti, 2 
camere,  etajul 2,  bloc 4 ni-
vele, zonã liniºtitã  multa ver-
deaþã, acces uºor la spaþii 
comerciale, ºcoalã, piaþa 
centralã, parc, preþ 49.500 
euro. Tel. 0724046782. 
(C.310820210018)

VÂND apartament 2 ca-
mere, Exerciþiu, 40.000 
euro. Tel. 0720869060.  
(C.020920210014)

VÂND apartament 2 ca-
mere, semidecoman-
dat, parter, Exerciþiu. Tel. 
0751191873; 0740226873. 
(C.060920210009)

VÂND apartament, 2 ca-
mere, cf. 1, decomandat, 
vedere 2 pãrþi, et. 3/ 4, 
mobilat, utilat, lângã li-
ceul Ion Barbu, 60.500 
euro. Tel. 0766589892.  
(C.090920210010)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND apartament 3 ca-
mere, decomandat, Ca-
lea Bucureºti. Preþ 57.000 
euro, negociabil. Tel. 
0743588581; 0726960318.  
(C.300820210018)

VÂND apartament 
3 camere, cf. 1, 

et. 2/ 4, Rãzboieni( 
bl. 4), 60.000 euro. 
Tel. 0723617738.  
(C.310820210011) 

VÂND/ Schimb apartament 
3 camere, Traian, cu aparta-
ment 2 camere, parter, 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 de roºu, din 
cãrãmidã, Stolnici- Iz-
bãºeºti. Tel. 0348/411288. 
(C.030920210023)

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

TERENURI
VÂND teren 2.600 mp, 
Valea -Ursului- str. Sal-
câmilor. Tel. 0748584653. 
(C.230820210001)

VÂND teren 3.200 
mp, sat Uiasca- Bas-
cov. Tel. 0748584653. 
(C.230820210002) 

VÂND TEREN 
50.000 mp, situat vizavi de 

reprezentanţa FORD, lângă
Jupiter City - Carrefour, 

deschidere 250 m.
Tel. 0799 00 88 22.

VÂND teren 2.600 mp, 
Budeasa Micã, toate uti-
litãþile. Tel. 0734550762.  
(C.300820210004)

VÂND teren 4.000 mp, la 4 
km de Carrefour, sat Cata-
nele- Argeº, 10 euro/ mp, ne-
gociabil. Tel. 0747225062.  
(C.030920210011)

VÂND teren vizavi Magic- 
Trivale, 520 mp, toate uti-
litãþile. Tel. 0786655743. 
(C.060920210003)

VÂND teren 320 mp, Pi-
teºti- Nord, stradal, toate 
utilitãþile. Tel. 0740968881. 
(C.060920210007)

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

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.130820210005)

ÎNCHIRIERI
OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, semide-
comandat, recent renovat, 
zona Rãzboieni, preþ ne-
gociabil. Tel. 0763215677.  
(C.200820210001)

OFER spre închirie-
re apartament 2 came-
re, zona Exerciþiu( lângã 
Jam). Tel. 0744860702. 
(C.170820210013)

DOAMNÃ singurã primesc 
în gazdã elevã/ elev, Exer-
ciþiu. Tel. 0732239150. 
(C.080920210003)

ÎNCHIRIEZ apartament 2 
camere, Bucureºti( Virtuþii 
-Lujerului), mobilat complet. 

Tel. 0762840135.  (C.o.p.)

OFER închiriere garsonierã 
Gãvana 3, parter, mobilatã, 
utilatã. Tel. 0743047422.  
(C.300820210005)

PRIMESC în gazdã 
elevã la liceu, seri-
oasã. Tel. 0744837592. 
(C.310820210010)

OFER închiriere 
apartament 2 came-
re, decomandat P/ 4, 
Prundu vis-a-vis de 
Lidl, mobilat, cen-

tralã, gresie, faianþã, 
termopane, 1.000 

lei. Tel. 0720061197; 
0745056440. 

(C.310820210015) 

OFER spre închiriere 
garsonierã Spitalul Mili-
tar, plata anticipat pe 1 
lunã. Tel. 0722913063. 
(C.260820210018)

OFER închiriere apar-
tament 4 camere, Ul-
tracentral, 250 euro. 
0766784250; 0766655832.  
(C.070920210001)

OFER închiriere apar-
tament Ultracen-
tral. Tel. 0721142341.  
(C.270820210018)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere Gãvana 
III, bloc nou.  0765238658; 
0744364419. (C.b.f. 3304)

PRIMESC în gazdã o 
fatã. Tel. 0724798109. 
(C.010920210020)

PRIMESC în gazdã 
elevi/ eleve, lângã Odo-
bescu. Tel. 0771558163. 

(C.030920210015)

OFER închiriere garsonierã 
ultracentral, de lux,  preþ 
200 euro. 0723472044.  
(C.030920210019)

ÎNCHIRIEZ garsonierã 
la casã, pentru o per-
soanã, semicentral, con-
torizatã, intrare separatã, 
450 lei. 0733929438. 
(C.030920210016)

OFER spre închiriere gar-
sonierã bloc nou, mobilatã, 
utilatã, zonã Nord, 250 
euro. Tel. 0772211976. 
(C.060920210010)

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

ÎNCHIRIEZ camerã ºi gar-
sonierã la vilã, Fabrica de 
Bere. Tel. 0723811919. 
(C.060920210015)

OFER închiriere apartament 
3 camere, Exerciþiu. Tel. 
0770262069; 0743816941. 
(C.060920210006)

OFER închiriere garso-
nierã, toate condiþiile, 
Smeura, 3.5 km Piteºti, 
550 lei. Tel. 0786333090.  
(C.060920210017)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, complet 
utilat, Tudor Vladimirescu, 
convenabil. 0770641345. 
(C.070920210002)

PRIMESC în gazdã la 
casã -curte, zona Poliþie- 
Rãzboieni. 0773331186.  
(C.070920210009)

OFER spre închiriere garaj 
cartier Banatului în spa-
tele Tribunalului, 50 euro/ 
lunã. Tel. 0720488230. 
(C.080920210012)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, cf. I., zona 
Dedeman. 0742092026. 
(C.090920210012)

LOCURI DE VECI
VÂND cavou 4 locuri, 
în Cimitirul Sf. Gheor-
ghe, zona 1+ niºã se-
parat. Tel. 0744693641. 
(C.180820210010)

VÂND cavou 10 locuri, 
Cimitirul Sf. Gheorghe, 
zona 1. Tel. 0744693641. 
(C.180820210011)

CUMPĂRĂRI
AUTO

CUMPÃR  pentru dez-
membrare autoturisme, 
autoutilitare, camioane ºi 
semiremorci, Româneºti ºi 
strãine. Asigur transport, pla-
ta pe loc. Tel. 0723113772. 
(C.030920210026)

IMOBILIARE
CUMPÃR garsoni-
erã 22- 24 mp, Prundu, 
Depou, Gãvana. Ofer 
120.000 lei. 0756544065.  
(C.070920210006)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT persoanã pentru în-
grijire doamnã în vârstã la 
domiciliu. 0348/408762.

PRESTĂRI
SERVICII

ZUGRAV. 0721758547. 
(C.260820210003)

CADASTRU-carte funci-
arã! Terenuri-480 lei! Apar-
tamente-250 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.180820210001)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.300820210003)

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 curatã, 
locaþie centru. Tel. 0730549092. 
(C.110820210017)

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. 
(C.060920210008)

BRUNETÃ, sunã-mã ºi vin la tine! Piteºti. 

0727695729. (C.070920210011)

CAMI, 30 ani ofer senzaþii tari domni-
lor generoºi. Pupici. Tel. 0790443339. 
(C.090920210003)

OANA. Te aºtept la mine pentru clipe de 
vis. 0740905831. (C.090920210004)

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

EXECUT gresie, fai-
anþã, plus interior/ exte-
rior. Tel. 0747503102. 
(C.310820210007)

ECHIPÃ executã zugrã-
veli scãri bloc, case la 
roºu, interioare ºi exteri-
oare, . Tel. 0744786495. 
(C.010920210019)

EXECUT zugrãveli, glet, la-
vabilã, gresie, faianþã,   par-
chet, rigips. 0748145223. 
(C.020920210010)

MEDICALE
LOGOPEDIE/ psiholo-
gie.Tel. 0726367733. 
(C.250820210003)

MEDITAŢII
OFER meditaþii matema-
ticã inclusiv recuperarea 
materiei, condiþii avanta-
joase. Tel. 0745520582. 
(C.310820210013)

MATEMATICÃ orice nivel. 
Prima ºedinþã gratis. Posibil 
acasã la elev. 0726348243. 
(C.020920210018)

MEDITEZ matema-
ticã clasele V- XII, ori-
ce nivel. 0726800669.  
(C.030920210022)

MATRIMONIALE
DOMN, 50 ani, fãrã 
obligaþii doresc cunoº-
tinþã cu doamnã, vârstã 
apropiatã. 0743356969.  
(C.240820210012)

DOMN, 49 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie, cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.150720210001)

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

DOMN, pensionar, doresc 
prietenie ºi menaj, eventual 
cãsãtorie. Tel. 0785621217. 
(C.300820210002)

BÃRBAT, ºaten, 35 ani, 
lucrez în construcþii, locu-
iesc singur caut doamnã 
pentru a întemeia o fami-
lie, ori la mine, ori la tine. 

Rog seriozitate ºi sinceri-
tate. Nu rãspund la nume-
re private. 0730676783. 
(C.010920210001)

DOMN, 51 ani, vãduv do-
resc cunoºtinþã doam-
nã serioasã, vârstã 
35- 50 ani pentru cãsã-
torie. Tel. 0747056170.  
(C.080920210004)

43 ani, fãrã obligaþii 
caut fatã de vârstã apro-
piatã. Tel. 0748543978. 
(C.070920210005)

MAGIE
În sprijinul oamenilor 
cu probleme vine cu 
multe leacuri RODI-

CA, binecunoscutã de 
Dumnezeu prin pute-
rea ei deosebitã ºi a 
harurilor sfinte. Re-

zolvã cazuri lipsite de 
orice speranþã, poate 
vedea trecutul, pre-

zentul ºi viitorul, dez-
leagã ºi îndepãrteazã 

cele mai puternice 
farmece ºi blesteme, 
dezleagã cununii le-

gate, aduce persoana 
iubitã, împacã familii 

dezbinate, face de 
dragoste, spor, noroc, 
sãnãtate, reuºite în 

afaceri, vindecã impo-
tenþa, viciul bãuturii, 

stresul, depresia, 
etc. Contactaþi-o cu 

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

(C.090920210009) 

ANIMALE
VÂND cãþeluºi ciobã-
neºti carpatini ºi pechi-
nezi rasã purã, preþ ne-
gociabil. 0725183581.  
(C.300820210001)

MICI AFACERI
PROPRIETAR ofer închiri-
ere I.T.P. la cheie, poziþie 
excelentã. 0737794785.  
(C.060920210016)

ANGAJĂRI
ANGAJEZ ºofer  pentru 
3.5 t, transport internaþi-

onal. Salarizare atrac-
tivã. Tel. 0743098686. 
(C.100820210002)

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

S.C. angajeazã muncitori 
necalificaþi ºi montatori ta-
blã ºi panouri sandwich 
pentru deplasãri în þarã. 
Asigurãm: transport, ca-
zare, diurnã. Posesorii de 
permis cat. B constituie 
avantaj. Tel. 0746202750.  
(C.110820210012)

S.C. angajeazã montatori 
sau echipe de montatori 
gips carton ºi tavane ca-
setate.Tel. 0770927144.. 
(C.110820210013)

ANGAJEZ vânzãtor/ vânzã-
toare aprozar. Salariu 3.200 
lei net. Tel. 0761605092.  
(C.230720210006)

ANGAJEZ tâmplar- ta-
piþer ºi croitoreasã. Tel. 
0720426093; 0743356969. 
(C.230820210021)

S.C. angajeazã fai-
anþari, zugravi, rigip-
sari, muncitori necalifi-
caþi. Tel. 0760777077.  
(C.040820210009)

ANGAJEZ personal 
spãlãtorie covoare, Bas-
cov. Tel. 0743935760.  
(C.240820210032)

ANGAJÃM ºoferi pen-
tru comunitate pe 3,5 
tone. Tel. 0737316400. 
(C.090820210023)

ANGAJEZ meseriaºi în 
construcþii. 0766301300.  
(C.190820210009)

TAXI O.K. angajeazã 
ºoferi. Tel. 0783008818.  
(C.300820210013)

S.C. angajeazã muncitor 
manipulant pentru sor-
tare mase plastice. Tel. 
0764497744; 0737974499.  
(C.310820210012)

ANGAJEZ barman- os-
pãtar cu experienþã mi-
nimã. Tel. 0744356419. 
(C.250820210011)

S.C. Vulturul & Company cu 
sediul în Mioveni  angajea-
zã ºoferi categoria D, pen-
tru transport persoane. Tel. 
0756193692; 0742083726. 
(C.250820210007)

„LA NEA ILIE”  angajea-
zã ajutor bucãtar ºi grãta-
ragiu. Tel. 0725198004. 
(C.160620210005)

ANGAJEZ zidari, dulgheri, 
fierari. Program lucru 07.30- 
17.00. Tel. 0726998746.  
(C.260820210007)

S.C. Angajeazã manipu-
lator depozit ºi ambalatori 
produse alimentare( fete ºi 
bãieþi). Tel. 0723384917. 
(C.270820210006)

S.C. angajeazã instalator 
instalaþii termice ºi sani-
tare. Tel. 0751767635.  
(C.010920210003)

ANGAJÃM zugravi, zi-
dari. Tel. 0720538595. 
(C.010920210014)

ANGAJEZ ºofer pentru 
dubã 3.5 t, transport în 
þarã. Tel. 0756607700. 
(C.010920210005)

CÃMIN îngrijire persoa-
ne vârstnice, Piteºti an-
gajeazã  infirmiere. Re-
laþii, la tel. 0743057924. 
(C.020920210001)

S.C. Angajeazã munci-
tori calificaþi ºi necalificaþi 
în domeniul construcþiilor. 
Relaþii la tel: 0749745309.  
(C.020920210012)

STELMAR Comimpex an-
gajeazã ºofer camion, curse 
tur- retur. Tel. 0762298728. 
(C.020920210025)

ANGAJEZ ºoferi TIR cu 
experienþã transport intern. 
Salariu 5.000 -6.000 lei. 
Posibilitate platã sãptã-
mânal. Tel. 0723113772. 
(C.030920210024)

ANGAJEZ ºofer TIR, cu 
experienþã, pentru Turcia 
(tur-retur), 500 euro/ cur-
sã sau pe gol, 350 euro + 
salariu. Tel. 0723113772.  
(C.030920210025)

S.C din Piteºti angajeazã 
mecanic camion cu experi-
enþã pentru service mobil. 

Salariu 1.000 euro+ bo-
nusuri. Tel.  0723113772.  
(C.030920210027)

ANGAJEZ muncitor pen-
tru parc dezmembrãri 
auto, platã zilnicã sau lu-
nar, cu contract de mun-
cã. Tel. 0721956599. 
(C.030920210028)

ANGAJÃM muncitori pen-
tru reþele de curent, apã, 
canalizare ºi subtraver-
sãri. Tel. 0745238963.  
(C.060920210002)

CLINICÃ Stomatologicã 
angajeazã personal curãþe-
nie. CV la e-mail: jobs-
tomatologie@gmail.com 
(C.060920210001)

S.C. BAB LKW Cargo, Pi-
teºti angajeazã ºoferi pen-
tru comunitate cu experi-
enþã. Salariu lunar 2.500 
euro. Tel. 0727110422.  
(C.070920210003)

FIRMÃ de Construcþii an-
gajeazã meseriaºi califi-
caþi ºi necalificaþi în con-
strucþii, pentru lucrãri în 
Piteºti. Tel. 0740531263. 
(C.070920210014)

ANGAJÃM ospãtari ºi pi-
coliþe part time/ full time, 
perioadã nedetermi-
natã. Tel. 0728119444. 
(C.070920210007)

ANGAJEZ  VÂNZÃTOARE 
MAGAZIN ALIMENTAR 
NON- STOP, STRADA TE-
ILOR. TEL. 0744435772. 
(C.070920210017)

ANGAJEZ ospãtar Dany 
s Bistro- lângã B.C.R 
în  centru, luni- vineri, li-
ber sâmbãtã ºi duminicã . 
(C.070920210008)

FIRMÃ de transport an-
gajeazã ºofer cat. B, cu 
experienþã pentru comu-
nitate. Tel. 0721739745. 
(C.080920210010)

ANGAJEZ ºofer dubã 3.5 
t( prelatã) pentru trans-
port marfã intern, pro-
gram de luni pânã vineri. 
Se lucreazã cu dispecer. 
0728235750. dupã ora 
17.00. (C.080920210007)

ANGAJÃM urgent agenþi 
de securitate cu experienþã 
pentru transport feroviar. 
Salariu + diurnã 2.500 lei 
ºi transport asigurat. Tel. 
0799746324; 0737039536. 

SOCIETATE de Pazã din 
Bucureºti angajeazã agenþi 
de securitate, pentru obiec-
tivul Teatrul Naþional Bu-
cureºti. Transport gratuit. 
0722280144.

GRÃDINIÞA cu program 
prelungit Tudor-s House 
Kids cu sediul în Piteºti, 
str. Petre Ispirescu, nr. 
71, cart. Gãvana scoate 
la concurs 1 post de edu-
catoare în vederea titula-
rizãri, perioadã nedeter-
minatã. Tel. 0742316184.  
(C.090920210004)

S.C. Tomas & Evelin 
s.r.l, angajeazã bucãtar 
specialist, barman ºef ºi 
lãcãtuº mecanic de în-
treþinere ºi reparaþii univer-
sale, experienþã minim 2 
ani ºi limba englezã obli-
gatorie. Tel. 0724679470. 
(C.090920210005)

S.C. Select Fast- Food, an-
gajeazã ajutor de bucãtar- 2 
persoane, minim 2 ani expe-
rienþã ºi limba englezã obli-
gatorie. Tel. 0724679470. 
(C.090920210006)

ANGAJEZ ºofer pentru 
dubã 3.5 t, transport în 
þarã. Tel. 0756607700. 
(C.010920210005)

ANGAJEZ personal 
curãþenie cu contract de 
muncã, 4 ore/ zi. Rel. tel: 
0757630418.  (C.OPL)

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

DECESE

COMEMORĂRI

FELICITĂRI
Sã dãruieºti 
zâmbetul tãu 
pentru cine-l 

meritã/ Iubirea ta 
pentru cine ºtie sã o 

aprecieze/ 
Viaþa ta sã fie ca 

un basm frumos/ Sufletul sã-þi fie 
cald ºi luminos./ 

Sã ai sãnãtate, pace, fericire, 
vise împlinite ºi multã iubire. 

La mulþi ani, 
Tudosoiu Alexandra Maria! 

Din partea familiei Coman.

La mulþi ani, 
cu sãnãtate ºi 

bucurii scumpul 
nostru soþ, 

tatã ºi bunic, 
COMAN ION.

FAMILIILE BILOUS ºI CONSTANTINESCU 
anunþã cu tristã durere 

cã au trecut 40 de zile de când fiinþa lor cea dragã, 
dr. SILVIA LUMINIÞA 

a trecut la cele veºnice. Amintire ei va rãmâne 
vie în inimile noastre, cât ºi a celor ce au iubit-o ºi 
apreciat-o ca o mare specialistã în dermatologie, 
un OM bun ºi iubit de pacienþi. Slujba de pomenire 

va fi în ziua de 11 septembrie, ora 09.00, la Biserica 
din Zãvoi. Gina Bilous, soacra ei, roagã pe Bunul 

Dumnezeu sã o ºeze ca pe o Muceniþã în dreapta Sa. 
ªi-n acest timp ce a trecut/ De mare durere, dar ºi de 
înþelepciune/ Eu am învãþat ºi de la rãu ºi de la bine,/ 

M-am înãlþat ºi am coborât în mine/ Sã mã topesc 
în rugãciune,/ Cãzând în genunchi, cu faþa spre tine. 

Dã-i Doamne odihnã veºnicã!

Salariaþii din cadrul Serviciului 
de Inspecþie Fiscalã Contribuabili 

Mijlocii - AJFP Argeº 
sunt alãturi de colegul lor, 

Cãtãlin Bievel Rãdulescu 
în greaua pierdere pricinuitã de 

decesul MAMEI SALE. 
Dumnezeu sã o odihneascã în pace!

Subscrisul Cabinet Individual de Insolvență Toba Adina, Cod de 
identificare  fiscală 32255070, cu sediul in Pitești , str. Sfânta Vineri, bloc 
VG 1, scara A, etaj 2, ap.12, jud.Argeș, Numar de Inscriere in tabloul 
practicienilor in insolvență 1B3802, Tel 0722489707, e-mail adinato-
ba@yahoo.com,  reprezentat prin Tobă Adina împreună cu    subscrisul  
Cabinet Individual de Insolvență Raicu Ilie,  Cod de identificare  fiscală 
27693464, cu sediul in Pitești, Ale. Duiliu Zamfirescu nr.11, Numar de 
Inscriere in tabloul practicienilor in insolvență 1B 4159 e-mail: ilie.
raicu@yahoo.com, tel: 0723.258.364, fax: 0348.439.525 reprezentat 
prin Raicu Ilie, în calitate de lichidatori al „Societătii Agricole Spicul 
Căldararu - în lichidare” CUI 171566, dosar 15828/280/PJ/2016 aflat 
pe rolul Judecătoriei Pitești  în conformitate cu prevederile Legii nr. 
36/30.04.1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură, 

CONVOACĂ
Adunarea Generală Extraordinară a membrilor asociați din cadrul 
Societății Agricole Spicul Căldăraru - în lichidare,  pentru data de 
15.09.2021, ora 10.30, prima convocare și pentru data de 16.09.2021 
ora 10.30 a doua convocare la Căminul Cultural din comuna Găldăra-
ru, jud. Argeș, la care au dreptul de a participa și vota toți membrii 
înscriși în Societatea Agricolă Spicul Căldăraru, la data dizolvării,  
potrivit Încheierii de ședință  din 09 ianuarie 2014 pronunțată de Ju-
decătoria Pitești în dosarul 26354/280/2013 și validați potrivit Hotîrâ-
rii  Adunării generale din data de 30.04.2021.
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare  este următoarea:
-aprobarea raportului de evaluare  întocmit de   Expert Evaluator 
proprietăţi imobiliare P.F.A GIGOI MAGDALENA, pentru bunurile 
imobile  aflate în proprietatea SOCIETĂȚII  AGRICOLE  SA SPICUL 
CĂLDĂRARU.
-aprobarea modalitații de vânzare a bunurilor imobile aflate in patri-
moniul Societătii Agricole Spicul Căldararu-în lichidare: in bloc sau 
individual, prin licitatie publică cu strigare  sau prin  negociere directă 
ținându-se seama în toate cazurile ca prin modul de vânzare bunurile 
imobile  să nu se deprecieze sau să genereze cheltuieli suplimentare 
privind taxele și impozitele aferente, cu paza și întreținerea lor  
În temeiul art.69 din Legea nr. 36/30.04.1991 privind societăţile agri-
cole şi alte forme de asociere în agricultură, lichidatorii vor întocmi și 
prezenta  Regulamentul de vânzare în cele două variante: prin licitatie 
publică cu strigare  și  prin  negociere directă,  în bloc sau individual, 
pentru a furniza informații clare si precise tuturor membrilor cu pri-
vire la vânzarea bunurilor imobile..
-aprobarea   Regulamenteului de vânzare  a bunurilor imobile aflate in 
patrimoniul Societătii Agricole Spicul Căldararu .
Informații suplimentare se pot obține în zilele lucrătoare, între orele 
10,00 – 13,00.
Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentare. Membrii 
asociați  pot fi reprezentați și prin alte persoane, pe baza de procurii 
speciale transmisă/depusă la sediul social cu 48 ore înainte de data 
ținerii adunării generale; procurile depuse după această dată nu vor fi 
luate în considerare. 
Accesul membrilor asociați îndreptățiți să participe la adunarea gener-
ală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcuta cu actul 
de identitate.
Lichidator, Ec.Raicu Ilie                                   Lichidator, Tobă Adina                                               
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SC Askoll Romania SRL 
angajează 

STIVUITORIST. 
CV-urile se primesc pe: 
fax, e-mail şi la sediul 
societăţii noastre: com 

Mărăcineni, sat Ar-
geşelu nr. 537G. Fax: 
0248208620. E-mail: 
dan.ene@askoll.com

e-mail: 
oana.constantinescu@

askoll.com

ZARIS AUTOCOM 
angajează: 

D FACTURIST 
D MECANIC întreţinere 
D MUNCITORI necali-
ficaţi D AMBALATORI 

pâine D ŞOFERI/
DISTRIBUIŢIE. 
Salarii atractive. 

Tel. 0729.218.498, 
0724079452. 

Se oferă şi cazare pentru 
cei interesaţi.

S.C. ANGAJEAZĂ 
MUNCITORI CALIFICAŢI ŞI 

NECALIFICAŢI ÎN CONSTRUCŢII. 
Tel. 0729113920.

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează 
- MACARAGIU gr.E (Macară turn cu comandă la sol) 

- ȘOFER CAMION 40T, experienţă min 2 ani.
Program de lucru de luni până vineri. Se acordă 
salariu motivant, bonusuri şi tichete de masă.  

Relaţii, la telefon 0741.052.070.

S.C ANGAJEAZĂ 
ŞOFER CISTERNĂ 

ALIMENTARĂ, 
transport intern. 
Tel. 0728139001.

ANGAJEZ 
MUNCITORI 
Tel. 0746293114.

ANGAJĂM PERSOANĂ 
pentru CURAŢENIE, cu 
experienţă în domeniu, 

domiciliată în Bradu/ Piteşti/ 
Mioveni, pentru sediul nos-
tru din Comuna Bradu, Str. 

Tăbăcăriei nr. 15A. Program 
de lucru parţial - LUNI, 

MIERCURI ŞI VINERI, între 
orele 8:30 - 16:30. Respons-

abilităţi: asigură curaţenia 
generală în birouri şi spaţiile 
anexe (grup sanitar, holuri, 
etc.) din sediul societăţii.

CV, mail: office@lupagps.ro
Tel. 0348445523.

n FINISORI n MONTATORI 
RIGIPS n MONTATORI 

GRESIE, FAIANŢĂ
n  TÂMPLARI

+40 747.198.714  
+40 754.074.888   

Asteptam CV-urile 
la adresa de mail:

cristina.petre@grouptib.com

pentru punctele de lucru din Franţa/Italia:

PGC GALVAN PRODMET angajează PERSONAL 
CALIFICAT şi NECALIFICAT - INGINER CHI-

MIST, GALVANIZATORI, MANIPULANŢI MĂR-
FURI, AMBALATORI. C.V. la: office@galvanizate.ro. 
Relaţii la tel. 0742073764 sau la sediul din Mărăcineni, 

sat. Argeşelu, nr. 537 bis( Platforma Overland)

Societate de construcţii 
cu experienţă angajează 

INGINERI 
în construcţii, MUNCI-
TORI CALIFICAŢI şi 

NECALIFICAŢI.
 - salarii atractive -

 Telefon 0799 803 583; 
0727 760 240.

Societate comercială 
angajează 

ŞOFERI de transport 
internaţional TUR-RE-

TUR şi MECANICI 
AUTO.

 - salarii atractive -
 Telefon 0727 760 240.

S.C. ARGIF S.A. angajează: 
N INGINERI PRODUCŢIE - OFER-
TARE. Cerinţe: cunoştinţe program 
Doclib şi experienţă. N INGINERI 

construcţii şantier; MAIŞTRII con-
strucţii; TEHNICIENI construcţii; 

MUNCITORI CALIFICAŢI şi 
NECALIFICAŢI în construcţii. 

Tel. 0248/ 219308.

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

S.C. ANGAJEAZĂ 
DISPECER şi OPERATOR 
CALCULATOR, cunoştinţe 
limbă engleză (scris+ vorbit) 

pentru firmă de transport inter-
naţional mărfuri. Poate fi şi fără 

experienţă. Salariu atractiv. 
Tel. 0756383251.

Angajez 
LUCRĂTOR 

COMERCIAL 
gresie - faianță - adeziv 
şi MANIPULANT.

Tel. 0723276932.

Angajăm 
COFETAR 
cu experienţă. 

Tel. 
0729.886.887.

Angajam 
PERSONAL NECALIFICAT pentru activitate de 

legatorie in tipografie la Geamana/Bradu:
- Salariu net de la 1400 lei si bonuri de masa
- Program de lucru in 2 schimburi
- Posibilitate de formare profesionala.

Relatii, la tel. 0741396036.

ANUNT PUBLIC PRIVIND ETAPA DE INCADRARE
SC INTENS PREST SRL anunţă publicul interesat asu-
pra asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru 
planul  „Intocmire PUZ în vederea -  Amplasare  staţie 
betoane LIEBHERR tip BETOMIX 2,25A-R/M”, în oras 
Stefăneşti, Strada Sticlelor nr.100-102, judetul Arges  – 
se supune procedurii de adoptare fara aviz de mediu, în 
conformitate cu HG. nr. 1076/2004,  nu este necesara re-
alizarea evaluarii de mediu:
Motivele care au stat la baza luării deciziei: 
• ca urmare a consultării electronice a membrilor Comi-
tetului  Special Constituit pana la data de  01.03.2021  şi a 
completărilor înaintate cu nr.19596/01.09.2021;
• Prevederile H.G. nr. 1076/2004 - privind stabilirea pro-
cedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri 
si programe, cu modificările şi completările ulterioare ;  
• Pe parcursul derulării etapei procedurii de reglemen-
tare, publicul a fost înştiinţat asupra depunerii solicitării 
avizului de mediu, prin anunţuri repetate în presă. Nu 
s-au înregistrat reacţii negative din partea publicului 
referitoare la planul mai sus menţionat.   
Informatiile privind potentialul impact asupra mediului 
al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM  Ar-
ges din Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50 A in perioada  (10 zile 
de la publicare).
Observatiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura 
si cu date de identificare la sediul APM Arges str. Egali-
tatii, nr. 50 A in perioada (10 zile de la publicare).

S.C. CG CONSTRUCŢII DRUMURI CURTEA DE 
ARGEŞ SRL, cu sediul în str. Albeşti nr. 12, Curtea 
de Argeş prin cererea depusă la APM Argeş a solicitat 
autorizaţie de mediu pentru desfăşurarea activităţii: 
STAŢIE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI, în localitatea 
Curtea de Argeş, str. Albeşti nr. 12.
Informaţii referitoare la prezenta activitate, precum 
şi eventualele sugestii şi contestaţii se pot obţine, re-
spectiv depune, în scris, sub semnătură şi cu date de 
identificare la sediul APM Argeş, str. Egalităţii nr. 50, 
tel. 0248/213099, în termen de 15 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului.

S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti,
cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul 
Argeş, ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru ocuparea unui post de IN-
GINER de specialitate la Serviciul Achiziţii Aprovizionare.
Atribuţiile postului constau în întocmirea de documentaţii de 
atribuire pentru beneficiarii de fonduri publice, în principal în ceea 
ce privește elaborarea / verificarea caietelor de sarcini aferente pro-
cedurilor de achiziții publice privind produsele, echipamentele, ser-
viciile și lucrările având ca obiectiv proiectarea/ execuția/ extinderea/ 
modernizarea/ reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canali-
zare (de ex: aducţiuni, staţii de tratare/ clorinare, rezervoare, staţii de 
pompare, reţele de distribuţie, reţele de canalizare, staţii de pompare 
ape uzate, staţii de epurare, alte produse și servicii specifice domeni-
ului de activitate); derularea procedurilor de achiziţii în conformitate 
cu prevederile legislaţiei în domeniu. 
Cerinţe şi condiţii pentru participare la concurs: 
- studii superioare de lungă durată în domeniu tehnic, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalent conform legislaţiei în vigoare; 
- experienţă în domeniu (ex. atribuții – participare la elaborare/ ver-
ificare documentații de atribuire și/sau ofertare, evaluări/ concepții 
oferte, elaborare puncte de vedere/ întâmpinări la contestațiile/
plângerile formulate în cadrul procedurii, etc.); 
- cunoştinţe avansate în utilizarea MS Office, constituind avantaj 
cunoştinţele în utilizarea unor programe de tip MS Project, Doclib, 
Intelsoft, Sigmi, Windoc, Platforma SEAP, etc.; 
- capacitate de evaluare, analiză, sinteză și asumare de responsabil-
ități, organizare și planificare; capacitate de lucru individual, în echipă 
și lucru sub stres; abilități de comunicare și de relaționare interper-
sonale; abilități de a lucra în situații bine definite și structurate în 
contextul unor echipe multidisciplinare; atunci când este cazul - dis-
ponibilitate pentru lucru în program prelungit (în condiţiile legislaţiei 
muncii în vigoare).
Concursul constă într-o probă scrisă şi un interviu cu probă practică.
BIBLIOGRAFIA 
1. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale - actualizată;
2. Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru arobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului sectorial/ acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind 
achiziţiile sectoriale - actualizată;
3. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale 
şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor - actualizată;
4. O.U.G. nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice;
5. Ordonanţa de Urgenţă nr. 114/2020 privind modificarea și comple-
tarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice;
6. Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor, Indicativ NP 133-2013;
7. Manualul de instalaţii – Instalaţii sanitare - Editura ARTECNO, 
Bucureşti, 2010.
Candidaţii vor depune cerere generală, Consimțământ și Informații la 
colectarea datelor cu caracter personal direct de la persoana vizată 
(se descarcă de pe site-ul societății secțiunea „Clienți – Formulare‟), 
un curriculum vitae (CV), cazier judiciar (în original) şi copii ale: actu-
lui de identitate, actelor de studii, carnetului de muncă şi/sau adever-
inţelor de vechime în muncă/ fișa postului/ recomandații, pe adresa 
de e-mail contact@apa-canal2000.ro sau le vor depune la ghişeul 
unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu 
nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 23.09.2021, inclusiv, orele 
16:00.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tele-
fonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 – 16.00. 
Contact: Serviciul Resurse Umane Administrativ. 

ANUNŢ DE MEDIU
S.C ECO JUNK S.R.L, cu sediul în sat Geamăna, co-
muna Bradu, str. Drum 23, nr. 38, jud. Argeş, prin 
cererea depusă la APM Argeş, a solicitat autorizaţie 
de mediu pentru desfăşurarea activităţii  de “ Col-
ectarea deşeurilor nepericuloase- cod CAEN 3811” 
în sat Geamăna, comuna Bradu, str. Drum 23, nr. 38, 
jud. Argeş.
Informaţii referitoare la prezenta activitate, precum 
şi eventualele sugestii şi contestaţii se pot obţine, re-
spectiv depune, în scris, sub semnătură şi cu date de 
identificare la sediul APM Argeş, str. Egalităţii, nr. 50, 
tel. 0248/ 213200, în termen de 15 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului.

ANGAJĂM 

ŞOFER 3.5 T 
pentru distribuţie ma-
teriale de construcţii. 

Tel. 0722942544.

ANGAJEZ 
ŞOFER 

pentru LIVRARE 
PRODUSE de 

PANIFICAŢIE. 
Tel. 0756049965.
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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 INGINER CHIMIST l ȘOFER categora 
C+ E transport intern (prelată + cisternă) 
l INGINER mecanică/electromecanică 

l MOTOSTIVUITORIST l MUNCITOARE 
fibră de sticlă l CONSILIER VÂNZĂRI l 

AMBALATORI LICHIDE AUTO. 
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.

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 24 SEPTEMBRIE 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  24 SEPTEMBRIE 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.

24 SEPTEMBRIE 2021

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII 
angajează

MUNCITORI 
calificaţi în construcţii   

Relaţii, la tel. 0724.635.724.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

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

Relatii tel. 0748192233

FIRMĂ DE TRANSPORT 
ANGAJEAZĂ 

ŞOFERI TIR 
PENTRU COMUNITATE. 

SALARIU 2.400 EURO. Tel. 
0733799935; 0736620666.

HOTEL VICTORIA angajează: 
n BUCĂTAR n AJUTOR 
BUCĂTAR n OSPĂTARI

n RECEPŢIONERĂ 
n CAMERISTĂ  n  

PERSONAL întreţinere hotel 
(INSTALATOR, 

ELECTRICIAN, LĂCĂTUŞ). 
Tel. 0722.320.047, 
între orele 8.00 - 16.00.

S.C. ANGAJEZĂ  
MUNCITORI NECA
LIFICAŢI(BĂRBAŢI). 

Tel. 0724295535.

SOCIETATEA COMERCIALA 
ADIDANA  ANGAJEAZĂ 

MOTOSTIVUITORIST CU 
ATESTAT CATEASCA, JUD. 

ARGEŞ. CV-URILE SE TRIMIT 
LA ADRESA DE E-MAIL: 
secretariat@adidana.ro;

Tel. 0722 661866.

Firmă de construcții 
angajează 

DULGHERI 
Relații, la telefon. 

0761.348.179. 
CV-urile pot fi trimise 

la adresa de e-mail: 
corina@zeussa.ro

SC angajează 
MANIPU

LANŢI.
Tel.  0720709060. 

ANGAJĂM 
ŞOFER pentru transport Intern.

Pentru a face parte din echipa, aveti nevoie de:
• Permis categoria C+E
• Card Tahograf Digital;
• Atestat de Marfuri ( CPC)

Pachet salarial atractiv .
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la 

numărul de telefon: 0749201065.

S.C. ANGAJEAZĂ DULGHERI/ 
MONTATORI ŢIGLĂ 

METALICĂ. Tel. 0729113920.

SERVICE TOP AGRO S.R.L. angajeaza în condiţiile 
legii MUNCITORI și ŞOFERI DISTRIBUŢIE 
pentru depozit materiale de 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

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.    

ABATOR BASCOV 
angajează 

în condiții avantajoase: 
MĂCELAR, 

TRANȘATOR, 
MĂȚĂRESE, 

MUNCITORI 
NECALIFICAȚI. 

Tel. 0744.314.995.

RESTAURANT 
ultracentral angajează: 

OSPĂTARI, AJUTOR 
BUCĂTAR şi FEMEIE 
pentru spălat vase.  Tel. 

0760587459; 0727089783.

S.C. ANGAJEAZĂ în 
condiţiile legii, 

MUNCITORI CALI
FICAŢI, DULGHERI, 
ZIDARI pentru şantier 

situat în Ştefăneşti- Argeş. 
Tel. 0744678116.

CRONOS angajează 
MUNCITORI 
NECALIFICAŢI 

în DEPOZIT MATERIALE 
de CONSTRUCŢII Albota. 

Tel. 0744.706.707.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze 

- MUNCITORI necalifi-
cati (SĂPĂTORI). 

Tel. 0722301315.

SOCIETATE COMERCIALĂ cu sediul pe platforma  
IATSA Ştefanesti, (la 1000m de fostul IMEP), angajează 

CONTABIL, 
contabilitate primara(receptii, facturi ieşire marfă, 
stocuri, inventare etc. Cunoaşterea programului VIS-
CONTY constituie un avantaj), normă întreaga, nedeter-
minat, salariu motivant şi bonuri de masă.

Sunaţi vă rog la 0732406170 sau trimiteti CV la 
marcelabivoleanu@yahoo.com.

ANGAJEZ part -time 
PERSONAL chiar şi 

PENSIONARI, pentru 
magazin mobilă. 
Tel. 0742474006.

ANGAJEZ 
ŞOFER 

distribuţie detergent şi 
produse cosmetice. 

Tel. 0733446000.

SC angajează: 
 CONFECŢIONERI/

SURFILATORI 
cu expereinţă. 

Tel. 0720.638.047.
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