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VÂNZĂRI
DIVERSE

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 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 Anna Spath 
pentru þuica, gem, dul-
ceaþã. Preþ 1.70 lei, nego-
ciabil (în funcþie de canti-
tate), Cãlineºti- Argeº. Tel. 
0753517286; 0749872530.    
(C.f. 5159)

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

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

VÂND baloþi fân, greutate 18 
-25 kg/ bucata, 12 lei/ buc., 
negociabil. 0753254579. 
(C.150920210011)

VÂNZĂRI
ELECTRONICE

ALCOR SERVICE NET
CALCULATOARE  

ACCESORII
SERVICE - REFILL
I.C. Brătianu, bl. B1, parter, 

Piteşti (pasaj Magnolia)
Tel. 0744/300418,     

    0771/692925. E-mail: 
office@alcornet.ro

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
CENTRU, etaj 2, dispo-
nibilã imediat, 36.500 
euro. Tel. 0735550223 
(C.150920210016)

APARTAMENTE
2 camere

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, Craiovei, cf. 1. Tel. 
0741785027; 0722528297. 
(C.190820210013)

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

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

CRAIOVEI  confort 1, etaj 
3, preþ 65.000 euro, ne-
gociabil. 0735550223. 
(C.150920210014)

3 camere, Calea Bu-
cureºti, etaj 3/4, liber, 
64.000 euro. 0745899611. 
(C.150920210006)

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

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 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 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)

VÂND vilã P+1, Geamã-
na, semifinisatã, situatã 
la stradã asfaltatã, toate 
utilitãþile, la 1 km de par-
cul Prundu. 0745899611. 
(C.150920210007)

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 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
ÎNCHIRIEZ avantajos apar-
tament 2 camere, zona De-
deman. Tel. 0744963528. 

(C.060920210012)

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

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

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

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

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 aparta-
ment 2 camere Gãvana III. 
0765238658; 0744364419. 
(C.b.f. 3459)

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

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.150920210017)

OANA. Te aºtept la mine pentru clipe de 
vis. 0740905831. (C.150920210018)

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

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

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

OFER spre închiriere gar-
sonirã 35 mp, Gãvana 2,  
mobilatã ºi utilatã, 1.000 
lei. Tel. 0751022337. 
(C.150920210010)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, uti-
lat, Craiovei, preþ 1.000 
lei. Tel. 0749099250.  
(C.150920210001)

GARSONIERÃ Gã-
vana 3, mobilatã, uti-
latã, etaj 3, liberã, 199 
euro/ lunã. 0745899611. 
(C.150920210004)

GARSONIERÃ, Teilor, 
mobilatã, CT, fãrã elec-
trocasnice, etaj 3, liberã, 
650 lei. 0745899611. 
(C.150920210005)

OFER spre închiriere 
apartament 2 camere, 
mobilat, centralã proprie, 
totul funcþional, Prundu- 
Depou. Tel. 0741137281. 
(C.150920210008)

CUMPĂRĂRI
AUTO

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

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

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

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)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.140920210010)

MEDITAŢII
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)

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

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

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, 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)

TÂNÃR, 40 ani caut 
tânãrã pentru relaþie se-
rioasã. Posed locuinþã 
ºi auto. 0748423472.  
(C.150920210020)

OM de afaceri doresc cu-
noºtinþã cu doamnã se-
rioasã pentru prietenie/ 
cãsãtorie. Tel. 0754412793.  
(C.150920210012)

ANIMALE
VÂND 7 câini ciobãneºti( 
5 masculi ºi 2 femele), 
Asia Centralã, carnete 
de sãnãtate. Deþin am-
bii pãrinþi. 0720061676. 
(C.180820210012)

FELICITĂRI
Pentru Marian Ciobo-
tea, „ Regele” meu 
drag ºi frumos, cu 
ocazia zilei de naº-
tere” La mulþi ani 

fericiþi!”. Cu drag al 
tãu tatã ce te iubeºte 
mult, Marian Ciobotea.  

(C.130920210005) 

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

ANGAJĂRI
S.C. angajeazã instala-
tor instalaþii termice ºi sa-
nitare. Tel. 0751767635.  

(C.010920210003)

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 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)

„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)

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

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 fete (re-
cepþionere ºi cameris-
te). Tel. 0728057242. 
(C.130920210001)

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

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

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 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 muncitor pen-
tru parc dezmembrãri 
auto, platã zilnicã sau lu-
nar, cu contract de mun-
cã. Tel. 0721956599. 
(C.100920210008)

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)

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

ANGAJEZ personal curãþe-
nie cu contract de muncã, 4 
ore/ zi. Rel. tel: 0757630418.  

(C.OPL)

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)

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

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

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

S.C angajeazã ºoferi pro-
fesioniºti, categoria C+E, 
curse fixe, salariu atrac-

tiv. Tel. 0737961290. 
(C.140920210029)

ANGAJEZ ºofer 3,5 
tone cu experienþã. 
Tel. 0740135529. 
(C.160720190018)

ANGAJEZ spãlã-
tori auto cu experi-
enþã. Tel. 0751612237. 
(C.140920210033)

ANGAJEZ  VÂNZÃTOARE 
MAGAZIN ALIMENTAR 
NON- STOP, STRADA TE-
ILOR. TEL. 0744435772. 
(C.140920210034)

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

ANGAJEZ vulcanizator ºi 
spãlãtor autocamioane, gira-
toriu Europa- Albota. Salariu 
atractiv. Tel. 0727721577. 
(C.150920210002)

CAUT post de asistent 
medical generalist, acte 
la zi. Tel. 0742168924. 
(C.150920210003)

TÂNÃR solicit angajare în 
construcþii cu posibilitate 
de cazare. 0748952651. 
(C.150920210019)

TÂNÃR solicit anga-
jare în construcþii cu 
posibilitate 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.

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

 S.C ANGAJEAZĂ 

MONTATOR 
TABLĂ. 

TEL. 0729113920.

CAUT 
MEDIC SPECIALIST 

MEDICINA FAMILIEI 
pentru preluare cabinet 
medical situat în com. 

Stâlpeni - Argeş. 
Inf. la tel. 0723419525.

Angajez 
BUCĂTAR, 

OSPĂTAR şi MANAG-
ER RESTAURANT, 
persoane serioase, 

condiţii avantajoase. 
Tel. 0722215547.

PRUNA S. STAN P.F.A., titular al planului:” PUZ – constru-
ire cladire locuinte colective” in municipiul Pitesti, str. Victor 
Bilciurescu, nr. 18, jud. Arges, anunta publicul interest asupra 
luarii deciziei etapei de incadrare – nu necesita parcurgerea 
procedurii de evaluare de mediu pentru planuri si programe 
conform H.G. Nr. 1076/2004.
Motivele care au stat la baza luarii deciziei:
- Consultarea membrilor C.S.C.;
- Prevederile H.G. nr. 1076/2004 – privind stabilirea procedurii 
de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe;
- Pe parcursul derularii etapei procedurii de reglementare, 
publicul a fost instiintat asupra depunerii solicitarii avizului 
de mediu, prin anunturi repetate in presa. Nu s-au inregistrat 
reactii negative din partea publicului referitoare la planul mai 
sus mentionat.
Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al 
proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Arges din Pi-
testi, 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. Egalitatii, nr. 50 A, 
in perioada (10 zile de la publicare). ANGAJĂM 

MUNCITORI ÎN 
CONSTRUCŢII. 

Tel. 0760232085.

S.C. ANGAJEAZĂ 
MUNCITORI 

NECALIFICAŢI şi 
DESERVENT 

BULDOEXCAVATOR. 
Tel. 0744272625.
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e 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.

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.

SOCIETATE COMERCIALĂ 
ANGAJEAZĂ;

- AFUMĂTORIŞTI 
PREPARATE CARNE;

- MUNCITORI 
NECALIFICAŢI

- TRANŞATORI CARNE. 
Tel. 0744430982; 0744506583.

 S.C 
ANGAJEAZĂ
 DULGHER. 

TEL. 0729113920.ANGAJEZ 
ŞOFER distribuţie 

detergent şi produse 
cosmetice. 

Tel. 0733446000.

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

Tel. 0724295535.

THE PLACE 
angajează 

SPĂLĂTOR VASE. 
Salariu avantajos. 
Tel. 0774618586.

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.

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ:

n MANAGER 
al SISTEMELOR de 

MANAGEMENT al CALITATII
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.

S.C. ANGAJEAZĂ:

-SECRETARĂ.
-VÂNZĂTOARE.

 Tel. 0729317377.

ANGAJĂM 

ŞOFER 3.5 T 
pentru distribuţie ma-
teriale de construcţii. 

Tel. 0722942544.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
ASTALDI S.p.A ITALIA-Sucursala Bucuresti ROMANIA, 
titular al proiectului: „Constructii cu caracter provizoriu 
in vederea organizarii lucrarilor la autostrada Sibiu-Pit-
esti, sectiunea 5: Curtea de Arges-Pitesti, km 92+600 - km 
122+950” – (Puturi forate pentru alimentare cu apa – Baza 
de productie nod rutier Baiculesti, judetul Arges), anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de 
către  Agentia pentru Protectia Mediului Argeş - nu se supune 
evaluării impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, 
pentru proiectul: “Constructii cu caracter provizoriu in ve-
derea organizarii lucrarilor la autostrada Sibiu-Pitesti, secti-
unea 5: Curtea de Arges-Pitesti, km 92+600 - km 122+950” – 
(Puturi forate pentru alimentare cu apa – Baza de productie 
nod rutier Baiculesti, judetul Arges), propus a fi amplasat in 
comuna Merisani, satul Capu Piscului, jud. Arges.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la APM Arges cu sediul in Pitesti, 
str. Egalitatii, nr.50, judetul Arges, în zilele de luni-vineri, între 
orele 10-13, precum şi la următoarea adresă de internet http://
apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anuntului pe pagina de internet a APM Arges.

ANUNT DE MEDIU PRIVIND EMITEREA 
AUTORIZATIEI  INTEGRATE DE MEDIU REVIZUITĂ

 S.C. HADITON GROUP S.R.L titular al activitatii “catego-
ria 6.6. Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, 
cu capacităţi de peste: a) 40.000 de locuri pentru păsări de 
curte”, cu amplasamentul în comuna Bârla, sat Malu, Ferma 
1, jud.Argeş anunta publicul interesat asupra deciziei APM 
Arges de emitere a Autorizatiei Integrate de Mediu Nr.5 din 
19.12.2013 revizuită.
Activitatea se incadreaza pe anexa nr.1 a Legii   Nr.278 din 24 
octombrie 2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi 
completările ulterioare.
Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al acti-
vitatii pot fi consultate la sediul:
-    Agentiei pentru Protectia Mediului Arges – municipiul Pi-
testi, str.Egalitatii nr. 50A, tel: 0248/213099; fax: 0348/401993; 
e-mail: office@apmag.anpm.ro.
Observatiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura si cu 
date de identificare la sediul APM Argeş -  str. Egalitatii, nr. 50 
A, jud. Arges( 30 zile calendaristice de la data publicarii prez-
entului anunt).

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE
SC AUTOMOBILE DACIA SA, titular al proiectului: “Dezinvestire 
instalatie de alimentare cu motorina-Motor F8Q si instalatie de 
umplere cu ulei -Departament Motoare-Atelier Motor 2”,  anunta 
publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre  
Agentia pentru Protectia Mediului Arges, in cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul : “Dezinve-
stire instalatie de alimentare cu motorina-Motor F8Q si instalatie 
de umplere cu ulei -Departament Motoare-Atelier Motor 2”,  pro-
pus a fi amplasat in Mioveni, Str Uzinei  nr 1, judetul Arges .
 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot 
fi consultate la  sediul APM Arges cu sediul in Pitesti, str. Egalitatii  
nr.50, judetul Arges, in zilele de luni-vineri intre orele 10.00-13.00, 
precum si la urmatoarea adresa de internet  http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul de-
ciziei de incadrare, la sediul APM Arges, in termen de 10 zile de la 
data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Arges.

   LEONI Piteşti angajează: 

MUNCITORI ASAMBLARE CABLAJE 
Câstigă 3147 lei BRUT: 
• Salariu lunar 2340 lei • Primă Paște+Crăciun+Conce-
diu+8 Martie+Septembrie 1710 lei • Tichete  de masă 
în valoare de 20 lei / zi • Bonus de eficiență, calitate și 
prezență 245 lei  • Ore suplimentare 200% • Spor  de 
noapte 25% • Transport decontat pana la maxim 80% • 
Bonus pentru recomandări • Instruire profesională • Me-
diu de lucru sigur.
Cerințe:
• Responsabilitate și spirit de echipă
• Disponibilitatea de a lucra în schimburi

Următorii paşi? Poţi aplica fizic sau online
CV-urile se depun la Departamanetul Resurse Umane 
din cadrul uzinei Leoni – Bascov , str. Serelor nr. 19/la 

adresa de  mail: mirela.ceapota@leoni.com; recrutare.
pitesti@leoni.com  şi/sau la fax:  0248 208 455.

Relaţii suplimentare la tel.:  0248/208432  / 0248 208 481.

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.

Insolvenţa SM SPRL Filiala București, în calitate de li-
chidator al societății N.G.A. Soft Production SRL, CUI 
17649470 în faliment /in bankruptcy /en faillite, cu sediul 
social în Bucureşti, Calea Rahovei, număr: 240, Bloc: Corp 
C 14, Etaj: 2, Apartament: camera 12, Sectorul 5, număr 
de ordine în Registrul Comerțului J40/9903/2005, CUI 
17649470, conform încheierii 15.06.2021, pronunţată de 
Tribunalul București, în dosar nr.40198/3/2013, vinde, 
prin licitație publică: Fermă, în suprafață construită de 
20.974,26mp și suprafață desfășurată 21.572,18 de mp 
+teren intravilan în suprafață de 78.837mp, situate în 
loc.Rociu, jud.Argeș, înscrise în CF 80016, având nr.cad. 
80016-C1 -80016-C43. Suprafațele sunt descrise în extra-
sul CF80016, la prețul de 387.000Euro +TVA. Informaţii 
suplimentare se pot obține la adresa societăţii de lichi-
dare, bucuresti@insolventasm.ro sau tel.0722.682.635.

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 INSTALATOR şi a unui post de OPERATOR CIR-
CUITE reţea apă la Secţia Operare Apă Zona Metropolitană.
Pentru postul de instalator sarcinile de bază constau în ex-
ecuţia lucrărilor de întreţinere/montare a reţelelor de dis-
tribuţie apă şi de canalizare.
Condiţiile de participare la concurs instalator sunt: calificare 
de instalator apă-canal/ instalator instalaţii tehnico-sanitare şi 
de gaze; disponibilitate de a participa prompt la intervenţii în 
caz de avarii; apt necondiţionat pentru manipularea manuală a 
maselor; constituie avantaj deţinerea permisului de conducere 
categoria B, valabil.
Bibliografia pentru concurs instalator: noţiuni despre întreţi-
nerea şi reparaţia instalaţiilor de apă şi canalizare, reguli de 
securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă (INSTALA-
TOR APᾸ-CANAL Manual de calificare/recalificare).
Sarcinile de bază ale postului de operator circuite rețea apă 
constau în supravegherea şi asigurarea bunei funcţionări a in-
stalaţiilor şi utilajelor staţiei.
Condiţiile de participare la concurs operator sunt: studii medii 
tehnice şi calificare în domeniul operării circuite reţea apă po-
tabilă sau domenii conexe: lăcătuş mecanic, electromecanic, 
tehnician; apt necondiționat pentru manipularea manuală a 
maselor; constituie avantaj deţinerea permisului de conducere 
categoria B, valabil.
Bibliografia pentru concurs operator: manuale şi cărţi din lit-
eratura de specialitate ce includ noţiuni despre întreţinerea şi 
operarea reţelelor de apă.
Concursurile constau într-un interviu ce include şi aspecte 
practice.
Candidaţii vor transmite CV, Consimțământ și Informații la col-
ectarea datelor cu caracter personal direct de la persoana viza-
tă (se descarcă de pe site-ul societății secțiunea „Clienți – For-
mulare‟) şi copii ale actului de identitate, actelor de studii şi, 
după caz, permis de conducere 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, ju-
deţul Argeş, până la data de 29.09.2021, inclusiv, ora 16.00.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la 
telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-
16.00.

Laguna Technology 
angajează 

ŞOFERI 
DUBĂ FRIGO 

40 TONE.
Relaţii, la tel.  

0721 369 137.
TRIO PUB angajează:

- BUCĂTAR.
- AJUTOR BUCĂTAR. 

Tel. 0758773295.

 S.C. angajează 
BULDOEXCAVATORIST. 

Detalii, la tel. 0799.909.991. 

ANUNŢ DE MEDIU
SC APĂ CANAL 2000 SA PITEŞTI, cu sediul în B-dul 
I.C. Brătianu nr. 24A, Piteşti, anunţă publicul intere-
sat asupra depunerii solicitării de obţinere a Autor-
izaţiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat 
în localitatea, Mărăcineni, satele Mărăcineni şi Ar-
geşelu, judeţul Argeş, pentru desfăşurarea activi-
tăţii „Captarea, tratarea şi distribuţia apei - cod 
CAEN 3600 şi colectare şi tratare ape uzate - cod 
CAEN 3700‟.
Informaţii privind documentaţia depusă pot fi 
obţinute la sediul APM Argeş, strada Egalităţii nr. 50 
A, tel. 0248.213 099 .
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul 
APM Argeş în termen de 15 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului.
Anunţul se va afişa şi la sediul Primăriei Mărăcineni.
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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:

 INGINER CONSTRUCTOR 
 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. 0748192233FIRMĂ 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.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.    

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.

SC angajează: 
 CONFECŢIONERI/

SURFILATORI 
cu expereinţă. 

Tel. 0720.638.047.

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.

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

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.

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.

SPĂLĂTORIE AUTO 
angajează 

PERSONAL. 
Salariul lunar, min-

im 2.000 lei în mână. 
Tel. 0721.202.600.

ROMIMPEX SRL
ECHPAMENTE 

PROTECŢIA MUNCII
Angajează:

AGENT VÂNZĂRI
 DIRECTOR 

VÂNZĂRI. 
Detalii la tel. 
0735524115.

ANGAJEZ 
ŞOFER 

LIVRATOR 
produse alimentare. 

Tel. 0744363825.

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

Tel. 0741.761.423, 
0740.563.166.

CM COLLECTION 
angajează

CROITORESE 
 cu experienţă,
lucru în serie.

Tel. 0744321518
/0728187286.
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