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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)

Anunţuri la telefon
VÂND butelie nouã, Petrom. 
Tel. 0770951439.

VÂNZĂRI
AUTO

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

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

APARTAMENTE
2 camere

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, semidecoman-
dat, parter, Exerciþiu. Tel. 
0751191873; 0740226873. 
(C.060920210009)

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

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

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)

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

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) 

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 în Piteºti. Preþ 
negociabil. Tel. 0735233235. 
(C.100920210015)

VÂND casã, com. Stolnici, 
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 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 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 4.600 mp teren 
construcþii, 10 km de 

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

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

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)

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

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

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

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

(C.030920210015)

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

OFER închiriere casã de lux, 
zona Craiovei. 0722448144.  
(C.080920210011)

OFER închiriere camerã 
mobilatã la 2 elevi/ studenþi, 
singuri în apartament. Tel. 
0731784746; 0770376682.  
(C.100920210006)

OFER închiriere aparta-
ment 3 camere, cf. 1, Tu-
dor- Vladimirescu, mobilat, 
utilat. Tel. 0724386768. 
(C.100920210007)

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)

CUMPÃRÃM autoturis-
me ºi autoutilitare pen-
tru dezmembrare. Oferim 
plata pe loc ºi transport 
gratuit. Tel. 0721956599. 
(C.100920210009)

IMOBILIARE

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 

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

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

standuri închiriate cât şi din maşină direct.
 Vă aşteptăm! 

Preţurile sunt accesibile! 
Relaţii direct la sediul firmei. Tel. 0755.12.22.42.

10.09.2021
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CUMPÃR garsoni-
erã 22- 24 mp, Prundu, 
Depou, Gãvana. Ofer 
120.000 lei. 0756544065.  
(C.070920210006)

PRESTĂRI
SERVICII

ZUGRAV. 0721758547. 
(C.260820210003)

CADASTRU-carte funciarã! 
Terenuri-480 lei! Aparta-
mente-250 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.180820210001)

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

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

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

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

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

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT bonã, copil 6 
ani, în Mãrãcineni 
-blocuri, (luni- vineri, 
08.00- 16.00). 1.200 lei. 
0757631708; 0746036340.  
(C.100920210004)

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)

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) 

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, 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)

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

ANGAJĂRI
ULTRA Master Pro anga-
jeazã tehnician electrician, 
lãcãtuº, tehnician ºi ing. 
sisteme securitate. Depu-
nere CV: cariera@ultra-
master.ro   (C.f. 5149)

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)

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 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)

ANGAJEZ personal spãlã-
torie auto cu/ fãrã expe-
rienþã. Tel. 0766777130. 
(C.180620210001)

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

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

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)

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)

STUDIO CÃUTÃM MODE-
LE VIDEOCHAT. DETA-
LII LA TEL: 0774994563.  
(C.OPL)

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)

ANGAJEZ fete (re-
cepþionere ºi cameris-
te). Tel. 0728057242. 
(C.020920210005)

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)

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)

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

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

ANGAJEZ vulcanizator 
cu experienþã turisme ºi 
camione, salariu 4.000 
lei. Tel. 0721956599. 
(C.100920210010)

ANGAJÃM ºofer TIR Ro-
mânia -Turcia, tur- retur, 
500 euro/ cursa +sala-
riu. Tel. 0721956599. 
(C.100920210011)

ANGAJEZ cocã-
tor ºi modelator co-
vrigi. Tel. 0774616050. 
(C.100920210012)

S.C. angajeazã sudo-
ri: argon, electric, CO2 
ºi lãcãtuºi. 0740941086. 
(C.100920210016)

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

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

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.

TECHWISE ELECTRONICS 
angajează 

ELECTROMECANIC / 
MECANIC

 cu experienţă. 
Tel. 0751671610; 

0729095995.

HOTEL ULTRACENTRAL 
angajează: 

ŞEF SALĂ( manager re-
taurant); OSPĂTAR/ OS-
PĂTĂRIŢĂ; BUCĂTAR; 

AJUTOR BUCĂTAR. 
Tel. 0755086009.

S.C. ANGAJEAZĂ 
LĂCĂTUŞI MECANICI 
cunoştinţe desen tehnic, 

SUDORI electric şi CO2. 
Tel. 0742117719; 

e-mail: ana.stancu@
orioninvest.ro

ANGAJEZ 
MUNCITORI 
Tel. 0746293114.

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.

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.

ANUNŢ VÂNZARE
LICHIDĂRI INFO CONSULT SPRL in calitate de lichidator judi-
ciar al debitoarei SC MARIAN SRL, CUI 143450, cu sediul social în 
Piteşti, str. Nicolae Bălcescu, nr.143, jud. Argeş, J03/553/1991, număr 
dosar: 1161/1259/2012, Tribunalul Specializat Argeş, având în vedere 
sentinţa nr. 355/2021, pronunţată de Tribunalul Specializat Argeş în 
dosarul nr. 1161/1259/2012/a7 la data de 27.05.2021, în temeiul art. 
411 şi urm. din Codul de procedură Civilă,organizează in data de 
28.09.2021, orele 11,00, la sediul lichidatorului judiciar din Câmpu-
lung, str. Republicii, nr.35, et.2, jud. Argeş,  licitaţie publică deschisă, 
ascendentă, cu strigare, având ca obiect  vânzarea bunurilor: 1.Echi-
pamente tehnologice, la preţul de 1.027 lei; 2. Aparate, instrumente de 
măsură şi control, la preţul de 32.521 lei; 3.Mijloace de transport, la 
preţul de 24.900 lei; 4.Mobilier, aparatură, birotică, la preţul de 1.401 
lei; preţurile sunt scutite TVA.
Ofertanţii trebuie să consemneze o garanţie de 10% din valoarea 
bunului ofertat, până la data şi ora licitaţiei, depusă in contul RO73P-
IRB0301759675001000 deschis pe numele SC Marian SRL la FIRST 
BANK SA, Piteşti. Relaţii suplimentare la telefonul 0744.772.619; 
e-mail gheorghe.banu@gmail. com.

ANUNŢ VÂNZARE
LICHIDĂRI INFO CONSULT IPURL(FOSTA SPRL) in calitate de 
lichidator judiciar al debitoarei SC Marian SRL, CUI 143450, cu sediul 
social în Piteşti, str. Nicolae Bălcescu, nr.143, jud. Argeş, J03/553/1991, 
număr dosar: 1161/1259/2012, Tribunalul Specializat Argeş, având în 
vedere sentinţa nr. 355/2021, pronunţată de Tribunalul Specializat Ar-
geş în dosarul nr. 1161/1259/2012/a7 la data de 27.05.2021, în temeiul 
art. 500 şi urm. din Codul de procedură Civilă, organizează in data de 
30.09.2021, orele 11,00, la sediul lichidatorului judiciar din Câmpu-
lung, str. Republicii, nr.35, et.2, jud. Argeş,  licitaţie publică deschisă, 
ascendentă, cu strigare, având ca obiect  vânzarea bunului imobil : 
1. Hală producţie şi anexe, Ştefăneşti, sat Goleşti, jud. Argeş, la preţul 
de 96.550 lei, scutit TVA.
Ofertanţii trebuie să consemneze o garanţie de 10% din valoarea 
bunului ofertat, până la data şi ora licitaţiei, depusă in contul RO73P-
IRB0301759675001000 deschis pe numele SC Marian SRL la FIRST 
BANK SA, Piteşti. Relaţii suplimentare la telefonul 0744.772.619; 
e-mail gheorghe.banu@gmail. com.
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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.

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:

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.

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ:

n MANAGER al sistemelor de man-
agement al calitatii n OPERATOR 
MAŞINI COMANDĂ NUMERICĂ

n CONTROLOR 3D
n FREZOR n  RECTIFICATOR

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

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

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

Mioveni, C1-C10 Clucereasa.

IDUNA PROD  SRL - societate in faliment, cu  sediul social în Co-
muna Mărăcineni, DN Piteşti - Câmpulung nr. 274, jud. Argeş, reprez-
entata legal de lichidator judiciar Projuridic IPURL, organizează 
licitaţie publică deschisă cu strigare in zilele de 20, 27 septembrie si 
08, 15 octombrie 2021 ora 11,00 sediul filialei UNPIR  Argeş, din mun. 
Piteşti, B-dul I.C. Brătianu, nr.10, bloc B2, mezanin, jud. Argeş, pentru 
vânzarea următoarelor bunuri :
- amenajări efectuate de Iduna Prod  SRL la construcţii proprietatea 
Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultura Piteşti - 
Mărăcineni,, jud. Argeş  al căror preţ pornire licitaţie fără TVA este 
de 9120 lei , constând in amenajări la Hala de producţie (închideri + 
învelitoare + utilităţi) si amenajări la  Depozitul cu 2 spatii (închideri 
+ acoperiş).
- construcţii proprietatea  Iduna Prod  SRL al căror preţ pornire licitaţie 
fără TVA este de 10880 lei edificate pe terenul proprietate a Institutul 
de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultura Piteşti - Mărăcineni, 
jud. Argeş ( Corp administrativ, Camera redresoare, Toaleta uscata ).
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 Idu-
na Prod  SRL - societate in faliment  nr. RO92 BREL 0002 0024 1090 
0100  deschis la Libra Internet Bank -Sucursala Piteşti;  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.
Preţul integral al bunurilor imobile adjudecate se va achita integral in 
termen de maximum 30 zile de la licitaţie.
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.

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  20, 27 septembrie si 8 octombrie 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 ur-
mătoarelor 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  13715 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 55852 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 125415 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 20, 27 sep-
tembrie si 08 octombrie 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 
Argeş sub numărul J03/352/2007, prin judiciar Projuridic IPURL, 
organizează licitaţie publică deschisă cu strigare in zilele de 20, 27 
septembrie si 8 octombrie 2021 ora 9:30 la  sediul  UNPIR Filiala Ar-
geş  din mun. Piteşti, , B-dul I.C. Brătianu nr.10, bloc B2, mezanin, 
jud. Argeş, pentru vânzarea Autoturismului Dacia Logan cu numar de 
inmatriculare  AG-11-UXS al cărei preţ de pornire licitaţie fără TVA 
este de  5235 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  20, 27 septembrie 2021 si 1, 8, 15 octombrie 2021 ora 12:00 
la sediul filialei UNPIR Argeş, din mun. Piteşti, B-dul I.C. Brătianu, 
nr.10, bloc B2, mezanin, jud. Argeş, pentru vânzarea următoarelor 
bunuri: a terenului pădure în suprafata de 35000 mp situat în Comu-
na Nucşoara, 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 39015 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 58565 lei;  a terenului  în suprafata de 1100 mp situat în Sat Bădeşti, 
Punctul “La Riu”,  Comuna Pietroşani, jud. Argeş, identificat prin nu-
mar cadastral 80481 înscris în cartea funciara 80481 a UAT Pietroşani 
al cărui preţ de pornire licitaţie este de  8075 lei; a SMART TV 3D al 
cărui preţ de pornire licitaţie este de 85 lei; a SMART TV FULL HD al 
cărui preţ de pornire licitaţie este de 128 lei; a Motocositoare ce poate 
fi valorificata ca deseu fier al cărei preţ de pornire licitaţie este de 9 lei 
; Mobilier construit specializat pentru  activitatati jocuri de noroc si 
pariuri sportive ce poate fi valorificat ca deseu  lemn al cărui preţ de 
pornire licitaţie este de 43 lei ); La aceste preţuri se adaugă TVA con-
form 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. 

ROMIMPEX SRL
ECHPAMENTE 

PROTECŢIA MUNCII
Angajează:

-AGENT VÂNZĂRI
- DIRECTOR 

VÂNZĂRI. 
Detalii la tel. 
0735524115.

S.C. ANGAJEAZĂ 
muncitori calificaţi şi 

necalificaţi în construcţii:
- ZIDARI,

- FAIANŢARI
- RIGIPSARI

- amenajări interioare/ 
exterioare. 

Tel. 0740177424.

SC cu sediul în Ştefăneşti- 
Argeş, angajează 

EXTRUDERIST FOLIE 
cu/ fără experienţă. 

Tel. 0745183461.
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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. 

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.

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.

SC angajează: 
 CONFECŢIONERI/

SURFILATORI 
cu expereinţă. 

Tel. 0720.638.047.

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.

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)

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

S.C ANGAJEAZĂ 
ŞOFER CISTERNĂ 

ALIMENTARĂ, 
transport intern. 
Tel. 0728139001.


	8-9
	10
	11

