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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)

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

VÂND prune. Tel. 
0735983286. (C.27082029)

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

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

VÂND struguri cãpºu-
nicã neagrã. Tel. 
0757630894; 0747827832. 
(C.130920210022)

VÂND prune anaºpet. 
Tel. 0767911300.  
(C.130920210003)

VÂND struguri soi cãpºunicã 
neagrã, locaþie Abota, preþ  
2,70 lei. Tel. 0728953190. 
(C.140920210028)

VÂNZĂRI
AUTO

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

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

VÂND Opel Corsa, motor 
1.2, an 2003, impecabil, preþ 
negociabil. Tel. 0770460969. 
(C.020920210002)

APARTAMENTE
2 camere

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

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)

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

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

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)

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) 

VÂND apartament 3 ca-
mere, cf. 1, Topolove-
ni. Tel. 0758508639. 
(C.140920210003)

APARTAMENTE
4 camere

VÂND apartament 4 camere, 
cf. 1, Gãvana 3, sau schimb 
cu apartament 2 camere, 
cf. 1, Craiovei/ Banat + di-
ferenþã. Tel. 0747875362.  
(C.130920210010)

CASE
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 Prundu, babe 

de fier 10x 10, cãpriori ºi 
cherestea. Tel. 0770866787. 
(C.130920210002)

VÂND casã cu etaj, 
toate utilitãþile, ªtefã-
neºti. Tel. 0745015619. 
(C.130920210019)

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

 

VÂND casã la roºu, 
suprafaþã utilã 336 

mp+ teren 1.800 mp, 
drum de servitute, alei 
betonate, gazon, tuia, 
utilitãþi, com. Mãrã-
cineni( pânã în zona 
blocurilor, pe partea 

dreaptã), preþ 200.000 
euro. Rog seriozitate. 

Tel. 0755122242. 

VÂND casã 3 camere, izo-
latã, stradal, Valea Topo-
logului. Tel. 0749497433. 
(C.140920210019)

CADASTRU
CERTIFICAT ENERGETIC 

Tel. 0248 610 093, 
0744 815 510

www.cadastru-arges.ro
www.certificatenergetic-arges.ro

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

VÂND teren 3.200 mp, 
sat Uiasca- Bascov. Tel. 
0748584653. (C.2308002)

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)

VÂND teren 2.250 mp, Triva-
le- Platou. Tel. 0736883517. 
(C.130920210015)

VÂND teren 5.000 mp cu 

casã bãtrâneascã, Lunca 
Corbului- Siliºteni, curent, 
apã, asfalt. Tel. 0753392750.  
(C.130920210002)

VÂND teren 2.850 mp, la 8 
km de Piteºti. 0758508639. 
(C.140920210004)

VÂND teren 725 mp, Piteºti( 
zona piaþã Rãzboieni), toate 
utilitãþile. Tel. 0740968881. 
(C.140920210018)

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)

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

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 spre închiriere garsoni-
erã, Nord. Tel. 0758105371.  
(C.130920210021)

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 spre închiriere ga-
raj cartier Banatului în spa-

tele Tribunalului, 50 euro/ 
lunã. Tel. 0720488230. 
(C.080920210012)

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)

ÎNCHIRIEZ camerã la 
casã, una- douã per-
soane, pe termen lung, 
Trivale. 0751602594. 
(C.130920210003)

OFER închiriere garsoni-
erã complet mobilatã, uti-
latã, zona Dedeman, unei 
fete sau familie, termen 
lung. Tel. 0745528521. 
(C.130920210013)

ÎNCHIRIEZ garsonierã 
la casã, pentru o per-
soanã, semicentral, con-
torizatã, intrare separatã, 
450 lei. 0733929438. 
(C.130920210024)

OFER închiriere apartament 
3 camere, mobilat, cart. Gã-
van( piaþã). Tel. 0743191564.  
(C.130920210025)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, cf. I., zona 
Dedeman. 0742092026. 

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)

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

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, P.S. -uri- 
Teilor, complet mobilat ºi 
utilat. Tel. 0746769654.  
(C.170520210027)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, lângã 
liceul Odobescu, nego-
ciabil. Tel. 0746040963. 
(C.140920210002)

OFER spre închiriere garso-
nierã ºi apartament, termen 
lung, str. Oituz- Rãzbo-
ieni. Tel. 0722219426. 
(C.140920210005)

OFER închiriere gar-
sonierã, zonã Garã 
-Sud. Tel. 0735078410. 
(C.140920210006)

OFER închiriere apartament 
2 camere, de lux, ultracen-
tral, 300 euro. 0723472044. 
(C.140920210020)

PRIMESC în gazdã la 
casã -curte, zona Poliþie- 
Rãzboieni. 0773331186.  
(C.140920210032)

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)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

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

CAUT doamnã pentru 
menaj, 3 zile/ sãp-
tãmânã( l, mi, v). 
Tel. 0721539174. 
(C.140920210027) 

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

PRESTĂRI
SERVICII

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

TRANSPORT marfã. 
0770346626. (C.31080016)

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

INSTALATOR cu experi-
enþã, serios execut orice 
lucrare. Tel. 0741711867. 
(C.130920210006)

EXECUT gresie, fai-
anþã, plus interior/ exte-
rior. Tel. 0747503102. 
(C.130920210017)

TRANSPORT marfã, 
mutãri mobilier, diver-
se. Tel. 0745015619.  
(C.130920210018)

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 obli-
gaþii doresc cunoºtinþã 
cu doamnã, vârstã apro-
piatã. 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)

DOMN, 69 ani, pensio-
nar, vãduv, cu gospodãrie 
la þarã, doresc cunoºtinþã 
cu doamnã, pentru a con-
vieþui împreunã. Serio-
zitate. Tel. 0770460969. 
(C.020920210003)

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

PENSIONAR caut doamnã 
pentru convieþuire/ cãsã-
torie. Tel. 0775196466.  
(C.140920210013)

DOMN, 59/1.75/ 81 do-
resc sã cunosc o doam-
nã serioasã pentru o re-
laþie. Tel. 0746104675. 
(C.140920210014)

SINGUR, 50 ani, casã, 
maºinã, financiar bun, sta-
bil, antialcoolic caut doam-
nã sincerã, familistã, cu 
sau fãrã copii pentru o re-
laþie stabilã, eventual cãsã-
torie. Tel. 0743788095. 
(C.140920210015)

MAGIE
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) 

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)

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 au-
tomatã de producþie. Pro-
gram lucru flexibil, salariu 
motivant. 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 faianþari, zu-
gravi, rigipsari, muncitori ne-
calificaþi. Tel. 0760777077.  
(C.040820210009)

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

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)

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

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

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

S.C. angajeazã instala-
tor instalaþii termice ºi sa-
nitare. Tel. 0751767635.  
(C.010920210003)

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)

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

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

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

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)

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)

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 curãþe-
nie cu contract de muncã, 4 
ore/ zi. Rel. tel: 0757630418.  
(C.OPL)

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)

ANGAJEZ ºofer distribuþie 
detergent ºi produse cos-
metice. Tel. 0733446000.  
(C.030920210029)

ANGAJÃM bãrbaþi/ bãieþi 

pentru depozit uleiuri auto/ 
industriale. Îmbuteliat, în-
cãrcat, descãrcat ºi pregãtit 
comenzi. Oferim: contract 
de muncã perioadã nedeter-
minatã; salariu net 2.000+ 
bonuri de masã, program 
8 ore/ 3 schimburi, de luni 
pânã vineri. Sãrbãtorile le-
gale libere. C.V.-urile se 
depun doar la sediul din str. 
George Coºbuc, nr. 70, Pi-
teºti- Argeº( incinta Nova 
Textile).  (C.130920210012)

Secþie mase plastice anga-
jeazã operatori mase plas-
tice ºi muncitori necalificaþi. 
În secþie se produc flacoane 
din HDPE/ PP/ PET, produ-
se din plastic prin injecþie. 
Program de lucru 8 ore, 
L- V, 3 schimburi( fãrã ore 
suplimentare); salariu net 
2.000 lei+ bonuri de masã; 
contract de muncã perioa-
dã nedeterminatã. C.V.-uri-
le se depun doar la sediul 
din str. George Coºbuc, nr. 
70, incinta Nova Textile.  
(C.130920210014)

S.C. Angajeazã ºofer 
transport persoane( cat. 
D, maxi- taxi). Rugãm ºi 
oferim seriozitate. Tel. 
0722304729; 0744508037. 
(C.130920210027)

FIRMÃ de construcþii an-
gajeazã dulgheri, tencuitori 
placare polistilen, fierari, 
finisori. Posesori permis 
cat. B. Tel. 0757738683. 
(C.130920210009)

ANGAJEZ familie pentru 
întreþinere pensiune de 5 
margarete în com. Nucºoa-
ra, jud. Argeº. Se asigurã 
cazare ºi salariu 2.500 lei 
net/ persoana. 0722383219.  
(C.o.p.l)

CÃMIN de bãtrâni anga-
jeazã infirmierã cu expe-
rienþã. Tel. 0745790738. 
(C.130920210001)

ANGAJEZ ºofer 3,5 

tone cu experienþã. 
Tel. 0740135529. 
(C.160720190018)

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

ANGAJEZ ºofer permis cat. 
D( transport elevi), curse 
regulate. Ofer salariu mo-
tivant. Tel. 0723516964.  
(C.140920210011)

Extragere fãcutã pe 
14/09/2021 16:48:18 pentru 
data de 15/09/2021

ANGAJEZ vulcanizator auto 
ºi pregãtitor vopsitorie cu 
sau fãrã experienþã. Salariu 
motivant. Tel. 0723520061. 
(C.140920210030)

ANGAJEZ distribuitor flye-
re, cu maºina firmei sau 
colaborare cu maºina per-
sonalã. Venit peste 3.000- 
4.000 lei. Tel. 0787822000. 
(C.140920210031)

S.C angajeazã ºoferi pro-
fesioniºti, categoria C+E, 
curse fixe, salariu atrac-
tiv. Tel. 0737961290. 
(C.140920210029)

TÂNÃR solicit 
angajare în con-

strucþii cu posibi-
litate de cazare. 

0748952651.

Vreau să am un 
LOC DE MUNCĂ

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

Burhan Elena 
din localitatea Miroşi, jud. Argeş, 

transmite doamnei 
doctor ginecolog 

ELENA TĂNĂSESCU,
 sincere urări de sănătate, 

fericire şi numai bucurii în viaţă. 
O fostă pacientă îi mulţumeşte 
pentru tot ce a făcut pentru ea 

şi îi sărută mâna cu 
multă dragoste şi respect. 

LA FELINARE angajează 
FETE la BUCĂTĂRIE 

cu experienţă. 
Program flexibil, salariu 

atractiv. Tel. 0722466039; 
0723675551.

DEPOZIT PRODUSE 
ALIMENTARE angajează 

ŞOFER LIVRATOR 
cu experienţă. Tel. 

0765335640; e-mail: 
negru_cornel@yahoo.com

ANGAJEZ ŞOFER pentru 
Comunitate, categoriile 
C + E, Germania, Belgia, 

Olanda, Franţa. Sediul 
firmei se afla în Alba Iulia.

 Tel. 0740005482.

CURTEA DE APEL PITEŞTI, 
cu sediul în Piteşti, str.Victoriei nr. 22, ORGANIZEAZĂ 
la sediul acesteia în perioada de 30-31 octombrie 2021, 
CONCURS pentru ocuparea următoarelor posturi:
- 1 post GREFIER cu studii superioare, perioadă nede-
terminată la Judecătoria Piteşti
-1 post GREFIER cu studii superioare, perioadă deter-
minată la Curtea de Apel Pitești
- 1 post GREFIER cu studii superioare, perioadă deter-
minată la Tribunalul Argeș
- 1 post GREFIER cu studii superioare, perioadă deter-
minată la Judecătoria Piteşti
- 1 post GREFIER cu studii superioare, perioadă deter-
minată la Judecătoria Câmpulung
- 1 post GREFIER cu studii superioare, perioadă deter-
minată la Judecătoria Curtea de Argeș
- 1 post GREFIER cu studii superioare, perioadă deter-
minată la Judecătoria Drăgășani
Relaţii la:
- sediul Curţii de Apel Piteşti, str.Victoriei nr.22, jud.
Argeş,
- site : http://portal.just.ro la secţiunea „Concursuri”.
- tel. 0248/219374, 0248/219375.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere 
a acordului de mediu.

DUMITRU ELENA, cu domiciliu în oraş Mioveni, stra-
da Ion Pillat nr. 7, bloc N.4, scara D, ap. 16, judeţul Argeş, 
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru proiectul:”Constru-
ire locuinţe semicolective şi împrejmuire teren” propus a 
se implementa în oraş Mioveni, sat Racoviţa, strada Pis-
cul Ilinii, nr. 26C, judeţul Argeş.
Informaţii privind proiectul propus/ memoriul de prez-
entare pot fi consultate la sediul APM Argeş, municipiul 
Piteşti, str. Egalităţii nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de luni- 
vineri, între orele 08.00- 13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Argeş, municipiul Piteşti, str. Egalităţii nr. 50 A, jud. Ar-
geş.
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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.

Societate comercială 
angajează 

ŞOFERI de transport 
internaţional 

TUR-RETUR şi ME-
CANICI AUTO.

 - salarii atractive -
 Telefon 0727 760 240.

ANGAJEZ 
ŞOFER pentru 

LIVRARE 
PRODUSE de 

PANIFICAŢIE. 
Tel. 0756049965.

ANGAJEZ 
VÂNZĂTOARE 

cu experienţă, pentru 
CARMANGERIE 

în piaţa Ceair. 
Tel. 0743054753.

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 
ŞOFER distribuţie 

detergent şi produse 
cosmetice. 

Tel. 0733446000.

ANGAJEZ 
ŞOFER 

LIVRATOR 
produse alimentare. 

Tel. 0744363825.

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

Tel. 0724295535.

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.

SPĂLĂTORIE AUTO 
angajează 

PERSONAL. 
Salariul lunar, min-

im 2.000 lei în mână. 
Tel. 0721.202.600.

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:

ROMIMPEX SRL
ECHPAMENTE 

PROTECŢIA MUNCII
Angajează:

-AGENT VÂNZĂRI
- DIRECTOR 

VÂNZĂRI. 
Detalii la tel. 
0735524115.

Angajăm: 
- PERSONAL VÂNZA-
RE LINIE AUTOSER-
VIRE (fete si băieţi)
- AJUTOR DE 
BUCĂTAR
- PERSONAL 
CURĂŢENIE.

Tel. 0741.761.423, 
0740.563.166.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
 SC ALFA ROM TRANS SRL titular al proiectului 
“Amplasare construcţie cu caracter provizoriu - cort”, 
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ar-
geş - nu se supune evaluării impactului asupra medi-
ului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului, de evaluare adecvată şi de evaluare 
a impactului asupra corpurilor de apă pentru proiectul 
“Amplasare construcţie cu caracter provizoriu - cort”, 
propus a fi amplasat în mun. Piteşti, str. DN65B (auto-
strada Bucureşti-Piteşti), jud.Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fun-
damentează pot fi consultate la sediul  APM Argeş, din 
mun. Pitesti, str. Egalitatii nr. 50, în zilele de luni-vineri,  
între orele 10-13, precum şi la următoarea adresă de in-
ternet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeş, în 
termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

THE PLACE 
angajează 

SPĂLĂTOR VASE. 
Salariu avantajos. 
Tel. 0774618586.

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 BIOLOG la Laboratorul Uzinei de Apă Budeasa 
(punct de lucru comuna Mărăcineni).
Scopul postului: prelevarea probelor de apă şi efectuarea încercărilor 
biologice, bacteriologice şi fizico-chimice.
Condiţiile de participare la concurs pentru postul de biolog sunt: 
studii superioare în domeniu absolvite cu diplomă de licenţă și spe-
cializare în biologie medicală; experiență/stagii în laborator de ana-
lize medicale; cunoştinţe tehnice de specialitate – biologie, biologie 
medicală, laborator microbiologie, lucrări/studii în domeniul microbi-
ologiei; abilităţi operare PC; apt din punct de vedere medical pentru 
efectuarea prelevărilor de probe în teren și program de lucru în ture 
de zi/noapte la program de 12/24 ore; domiciliu în localitate sau dis-
ponibilitate pentru efectuarea navetei.
Concursul constă într-o probă scrisă şi un interviu.
Tematica pentru concurs:
1. Tehnici de prelevare, conservare și manipulare a probelor de apă 
potabilă (pregătirea recipienţilor pentru prelevat, volum și probă 
reprezentativă, conservarea pentru categorii de indicatori de analizat, 
manipulare și transport)
2. Noțiuni de igienă a apei
3. Noțiuni de ecologie a apelor de suprafață
4. Microbiologia apei - specii microbiene determinate uzual în labo-
rator, indicatori bacteriologici; tehnici actuale de determinare a para-
metrilor microbiologici în apa potabilă
5. Tehnici de sterilizare a ustensilelor de laborator și mediilor de cul-
tură, teste de sanitație
6. Soluții-definiții, mărimi și unități pentru exprimarea concentrației, 
echilibre ionice - acizi și baze, apa ca solvent, produsul ionic al apei, 
scara de pH a concentrației ionilor de hidrogen, indicatori de pH
7. Asigurarea validității rezultatelor în analiza microbiologică 
8. Tehnica securității muncii în laboratoarele de chimie și bactereolo-
gie 
Bibliografie: 
a) Tratat de microbiologie generală - C. Zarnea, 1990
b) Igiena - Editura Didactică și Pedagogică, 1980
c) Îndrumătorul laborantului chimist - Eugen Pincovschi, Editura Teh-
nică, Bucureşti 1975
d) Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările 
şi completările ulterioare
Candidații vor depune CV, Consimțământ și Informații la colectarea 
datelor cu caracter personal direct de la persoana vizată (se descarcă 
de pe site-ul societății secțiunea „Clienți – Formulare‟)  și copii ale: 
actului de identitate, actelor de studii, lucrărilor și adeverințelor/ RE-
VISAL(după caz) la ghișeul unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, 
bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judetul Argeş, sau se pot transmite 
pe adresa de e-mail contact@apa-canal2000.ro, până la data de 
28.09.2021, inclusiv, ora 16.00.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la 
telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 
- 16.00. 

UNITATEA MILITARĂ 02286 BASCOV, cu sediul în strada 
Păişeşti, nr. 123 A, localitatea Bascov, județul Argeş, ORGA-
NIZEAZĂ CONCURS în data de 08 octombrie 2021, orele 
12.00, în conformitate cu art. 7 alin. (1) şi (4) din H.G.nr. 
286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
ocuparea unui post de CONTABIL DEBUTANT, studii me-
dii, fără vechime în specialitate, astfel:
- 08.10.2021, ora 12.00, proba scrisă;
- 14.10.2021, ora 10.00, interviul;
- data limită de depunere a dosarelor, 29.09.2021, ora 15.00.
Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la 
sediul U.M. 02286, strada Păişeşti, nr. 123 A, localitatea Bas-
cov, județul Argeş, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice 
necesare.
Date de contact ale secretariatului comisiei la telefon 
0248270740, interior 25.

ANUNŢ LA ZIAR
Silviu Valentin Ivan, cu domiciliul în Piteşti, str. Livez-
ilor, nr.13, jud. Argeş, iniţiază eloborarea unui PLAN 
URBANISTIC DE DETALIU, situat în Municipiul Piteş-
ti, str. Petre Ispirescu, nr. 59, pentru obiectivul cu titlul: 
IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE P+3 E+M ŞI ÎM-
PREJMUIRE TEREN.
Observaţiile, sugestiile şi recomandările se primesc în 
scris de luni până vineri, la sediul PRIMĂRIEI PITEŞTI, 
în termen de 15 zile de la publicarea anunţului.

OFERTA DE VANZARE
În temeiul prevederilor art. 156 și următoarele din Legea nr. 85/2014, 
şi a Hotărârii Adunării Generale a creditorilor din 31.08.2021, Cabinet 
Individual de Insolvenţă ,, Enoiu Niculae ‘’, în calitate de lichidator 
judiciar al societății debitoare MONCOR COREP S.R.L., având sediul 
social în com. Călinești, sat Vrănești nr. 25C, jud Argeș și următoarele 
date de identificare: J03/ 1930/ 1994, respectiv CUI: 6827148, scoate la 
licitație, prin vânzare în bloc, cu posibilitate de supraofertare, bunuri 
mobile patrimoniale. 
Ședința de licitație prin vânzare în bloc, cu posibilitate de supraofer-
tare, este programată conform publicității pentru data de 27.09.2021 
ora 09,30, perioadă până când ofertanții care doresc să supraliciteze 
preţul total de 9.500 lei + TVA, oferit de persoana juridică Cipand  
Invest  ACC  S.R.L. Călinești – jud. Argeș, o pot face în condițiile 
procedurii de faliment din Dosarul nr. 407/1259/2018 aflat pe rolul 
Tribunalului Specializat Argeş, respectiv achitarea Garanţiei de par-
ticipare la licitație, în procent de 10% din preţul total ofertat anterior, 
în contul  de lichidare deschis la Unicredit Bank S.A. – Suc. Pitești,  
IBAN: RO17 BACX 0000 0005 9589 4000, beneficiar Moncor Corep  
S.R.L. - în faliment, cu sediul social în com. Călinești, sat Vrănești nr. 
25C, jud. Argeş, și date de identificare: J3/ 1930/ 1994 şi CUI: 6827148, 
iar documentul de plată va fi transmis pe email la sediul lichidatorului 
judiciar până la ora 15 din preziua şedinţei de licitaţie, dată la care 
ofertanţii se vor prezenta și cu copia certificatului de înmatriculare sau 
copia actului de identitate, împuternicire pentru persoana care reprez-
intă pe ofertant, precum şi dovada în original a depunerii garanţiei de 
participare. Relaţii suplimentare se pot afla de la sediul lichidatoru-
lui judiciar din Câmpulung, str. Negru Vodă nr.131 – jud. Argeş şi 
la tel 0742/21.31.81.

EFTEC (ROMANIA) S.R.L., cu sediul în Budeasa, Argeş, 
angajează 1 OPERATOR MASE PLASTICE.

Cerinţe: studii  medii sau profesionale 
Se oferă: Salariu avantajos. Se oferă bonuri de masă şi se asigură 
transportul Piteşti-Budeasa-Piteşti.
Calificarea se efectuează la locul de muncă.

Relaţii, la telefon 0248 236 144.
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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.

Firmă de construcții 
angajează 

DULGHERI 
Relații, la telefon. 

0761.348.179. 
CV-urile pot fi trimise 

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

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.roS.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.    

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.

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

Societate de construcţii 
cu experienţă angajează 

INGINERI 
în construcţii, MUNCI
TORI CALIFICAŢI şi 

NECALIFICAŢI.
 - salarii atractive -

 Telefon 0799 803 583; 
0727 760 240.

ANGAJEZ 
MUNCITORI 
Tel. 0746293114.

S.C. ANGAJEAZĂ 
muncitori calificaţi şi 

necalificaţi în construcţii:
 ZIDARI,

 FAIANŢARI
 RIGIPSARI

- amenajări interioare/ 
exterioare. 

Tel. 0740177424.

S.C. ANGAJEAZĂ 
LĂCĂTUŞI MECANICI 
cunoştinţe desen tehnic, 

SUDORI electric şi CO2. 
Tel. 0742117719; 

e-mail: ana.stancu@
orioninvest.ro

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.

ANGAJĂM 

ŞOFER 3.5 T 
pentru distribuţie ma-
teriale de construcţii. 

Tel. 0722942544.

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
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