
M
ic

a 
pu

bl
ic

it
at

e
Cu

ri
er

ul
 z

ile
i -

 p
ag

. 8
Lu

ni
, 2

0 
se

pt
em

br
ie

 2
02

1

VÂNZĂRI
DIVERSE

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

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

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

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)

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)

VÂND prune pentru 
þuicã. Tel. 0756359303. 
(C.160920210005)

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, pe cere-
ale. Tel. 0735983286. 
(C.170920210014)

VÂND motocoasã AL- KO, 
148 cc, pe benzinã, 1.000 
lei. Tel. 0754088808. 
(C.170920210016)

VÂND fereastrã termopan, 
dimensiunea 177 cm x 114 
cm, în trei canate. Stare foar-
te bunã. Tel. 0744616916. 
(C.170920210009)

VÂNZĂRI
AUTO

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

STRĂINE
VW Passat, 2009, 1998 
cmc, 170 CP, unic pro-
prietar. Tel. 0721433012. 
(C.160920210002)

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)

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)

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)

APARTAMENTE
3 camere

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

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

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

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

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

VÂND casã de roºu, din 
cãrãmidã, Stolnici- Iz-
bãºeºti. Tel. 0348/411288. 
(C.030920210023)

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

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, com. Stolnici, 
toate utilitãþile.  0732522436.

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

VÂND TEREN 
50.000 mp, situat vizavi de 

reprezentanţa FORD, lângă
Jupiter City - Carrefour, 

deschidere 250 m.
Tel. 0799 00 88 22.

VÂND teren 5.000 mp cu 
casã bãtrâneascã, Lunca 
Corbului- Siliºteni, curent, 
apã, asfalt. Tel. 0753392750.  
(C.130920210002)

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

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)

VÂND 1.700 mp teren in-
travilan, Drãganu, situat la 
7 km de Piteºti, deschidere 
16.5 m, la DN Piteºti- Râm-
nicu Vâlcea, parþial împrej-
muit, utilitãþi la poartã: apã, 
curent, canalizare. Preþ 
negociabil. 0740048996. 
(C.170920210005)

SPAŢII
ÎNCHIRIEZ

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

TEL. 0799 00 88 33. 

OFER închiriere spaþiu 
135 mp, Exerciþiu (Fortu-

na Tineret). 0744519060. 
(C.160920210004)

PROPRIETAR închiri-
ez/ vând  spaþiu, par-
ter vilã, Banatului, trifa-
zic. Tel. 0744896025.  
(C.130820210005)

ÎNCHIRIERI
OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, Trivale, 
decomandat, utilat ºi mo-
bilat, perioadã lungã. Tel. 
0727872427.  (C.f. 5161)

OFER închiriere aparta-
ment 3 camere, mobilat, 
utilat, contorizat, cart. Cra-
iovei. Tel. 0735785029.  
(C.160920210003)

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

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

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

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

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, mo-
bilat, centralã proprie, 
totul funcþional, Prundu- 
Depou. Tel. 0741137281. 
(C.150920210008)

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)

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

OFER spre închiriere gar-
sonierã ºi apartament, ter-
men 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 închiriere aparta-
ment 2 camere Gãvana III. 
0765238658; 0744364419. 
(C.b.f. 3459)

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

OFER spre închirie-
re apartament 2 came-
re, zona Exerciþiu( lângã 
Jam). Tel. 0744860702. 
(C.140920210021)

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

OFER închiriere apartament 
2 camere, utilat, Craiovei, preþ 
1.000 lei. Tel. 0749099250.  
(C.150920210001)

GARSONIERÃ Gãvana 3, 
mobilatã, utilatã, 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 apar-
tament 2 camere, nemobilat, 
Calea Bucureºti, etaj 1, 110 
euro/lunã. Tel. 0740843792. 
(C.160920210006)

PRIMESC în gazdã, central, 
convenabil. 0722992094.  
(C.160920210007)

OFER spre închiriere gar-
sonirã, la casã, lângã 
LIDL- Depou, pentru un 
bãiat. Tel. 0731535199. 
(C.160920210009)

GARSONIERÃ curte- 
Prundu, 1 bãiat- 800, 2 
bãieþi- 500, incluse uti-
litãþile. 0743922377.  
(C.260520210008)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, mobilat, 
utilat, Gãvana2, perioadã 
nedeterminatã, 200 euro/ 
lunã. Tel. 0723552964. 
(C.170920210001)

ÎNCHIRIEZ garsonierã 
la casã, pentru o per-
soanã, semicentral, con-
torizatã, intrare separatã, 
450 lei. 0733929438. 
(C.170920210006)

OFER închiriere apartament 
2 camere, decomandat P/ 4, 
Prundu vis-a-vis de Lidl, mo-
bilat, centralã, gresie, faianþã, 
termopane, 1.000 lei. Tel. 
0720061197; 0745056440. 
(C.170920210010)

ÎNCHIRIEZ camerã în 
apartament, 500 lei + 
utilitãþi, Gãvana 3. Tel. 

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

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)

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. 
(C.160920210004)

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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0745056440; 0720061197. 
(C.170920210011)

OFER închiriere aparta-
ment 3 camere, zona Nico-
lae Dobrin( Stadion), mobi-
lat, utilat. Tel. 0721226470. 
(C.170920210021)

OFER spre închiriere gar-
sonierã de lux, Craiovei, 
bloc nou, 300 euro. Tel. 
0745056440; 0720061197. 
(C.170920210013)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, cf. I., zona 
Dedeman. 0742092026. 
(C.170920210018)

LOCURI DE VECI
VÂND criptã în Cimitirul Sf. 
Gheorghe. Tel. 0721226470. 
(C.170920210022)

CUMPĂRĂRI
AUTO

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

IMOBILIARE
CUMPÃR teren intravilan 
ªtefãneºti. Tel. 0767702333. 
(C.160920210001)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

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

MEDICALE
CAUT 

MEDIC 
SPECIALIST 
MEDICINA 
FAMILIEI 

pentru preluare cabinet 
medical situat în com. 

Stâlpeni - Argeş. 
Inf. la tel. 0723419525.

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.160920210010)

MEDITEZ Chimie, Ger-
manã ºi Englezã la domi-
ciliu propriu, pentru clase-
le 5- 8. Tel. 0770720634. 
(C.170920210008)

PIERDERI
PIERDUT autorizaþie exer-
citarea profesiei expert con-
tabil, seria C, nr. 0020738, 
pe numele Cosmescu Ca-
melia Mihaela. Se declarã 
nulã. (C.170920210007)

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)

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

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)

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

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) 

ANGAJĂRI
ULTRA Master Pro anga-
jeazã tehnician electrician, 
lãcãtuº, tehnician ºi ing. sis-
teme securitate. Depunere 
CV: cariera@ultramaster.ro   
(C.f. 5149)

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

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

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

ANGAJEZ 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)

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

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 meseriaºi în 
construcþii. 0766301300.  
(C.190820210009)

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

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

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

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

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)

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

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

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

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

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

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)

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

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

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

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)

ANGAJEZ spãlã-
tori auto cu experi-
enþã. Tel. 0751612237. 

(C.140920210033)

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

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

S.C. Angajeazã maºinist 
transporturi interne cu 
permis categoria B; sti-
vuitorist cu autorizaþie IS-
CIR. Tel. 0760238303. 
(C.150920210021)

S.C. Angajeazã femeie de 
serviciu. Tel. 0760238325. 
(C.150920210022)

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

CURS agenþi securita-
te. Tel. 0756364499.  
(C.050820210002)

FIRMÃ de curãþenie ca-
utã femeie de serviciu 
pentru curãþenie blocuri, 
part time. Rugãm serio-
zitate. Tel. 0732998856. 

(C.160920210005)

ANGAJEZ ºofe-
ri TIR, transport in-
tern/ extern, Turcia. Tel. 
0766555155; 0764600978. 
(C.170920210003)

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

CLINICÃ Medicalã din 
Piteºti angajeazã asis-
tentã( stomatologie). Tel. 
0768773770; 0770614739.  
(C.170920210017)

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 publici-
tate, eficienţă şi 
profesionalism.

Alege ziarul 
cu cel mai mare 

stiraj!
SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN S.A.,

din Municipiul Pitești, str. Lotrului nr.1, Județul Argeș, ORGA-
NIZEAZĂ la sediul său, CONCURS pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată, a următoarelor posturi vacante din cadrul Secției 
Spații Verzi, respectiv:
1. Muncitor necalificat în agricultură-COD COR:921302-6 posturi
2. Mecanic utilaj-COD COR:723302-1 post
3. Lucrător calificat în floricultură și arboricultură-COD COR:611206 
-6 posturi
4. Șofer-COD COR:833201-1 post
5. Peisagist-Floricultor-COD COR:611205-1 post
6. Tractorist-COD COR: 834101-1 post
Concursul va consta în: 1. Probă practică (12.10.2021, ora 10°°)
2. Interviu (18.10.2021, ora 10°°)
Proba practică se va susține la punctul de lucru din Str. Obor, nr.3, iar 
interviul la sediul social din Str. Lotrului, nr.1, etajul 2.
Condiţii de participare la concurs: • să fie cetăţean român, cetățean 
al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând 
Spațiului Economic European și să aibă domiciliul în România;
• să cunoască limba română;
• să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care can-
didează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• să aibă capacitate deplină de exercițiu;
• să fie absolvent de învățământ primar, pentru postul de muncitor ne-
calificat în agricultură;
• să fie absolvent de liceu sau școala postliceală și să dețină un curs de 
calificare pentru posturile de mecanic utilaj, lucrător calificat în flori-
cultură și arboricultură și peisagist-floricultor;
• să dețină permis de conducere categoria BE, CE sau Tr pentru postul 
de tractorist;
• să dețină pemis de conducere categoria B, C, E și atestat professional 
pentru postul de șofer;
• să fie absolvent de liceu sau școala postliceală pentru postul de șofer;
• să fie absolvent de liceu sau școala profesională pentru postul de tractorist;
• să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompat-
ibil cu funcţia pentru care candidează (Certificat de cazier judiciar).
Actele necesare pentru înscrierea la concurs:
1. cerere pentru înscriere la concurs;
2. copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 
potrivit legii;
3. curriculum vitae; 
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte 
care atestă efectuarea unor specializări;
5. copie curs calificare (specializare) pentru posturile de mecanic utilaj, 
lucrător calificat în floricultură și arboricultură și peisagist-floricultor;
6. copie permis de conducere categoriile B, C, E pentru postul de șofer;
7. copie permis de conducere categoria BE, CE sau Tr pentru postul 
de tractorist;
8.  copie atestat profesional pentru postul de șofer;
9. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;  
10. copia carnetului de muncă, sau după caz, adeverință care atestă 
vechimea în muncă (dacă este cazul);
11.  cazier judiciar.
Termenul limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea la concurs 
este data de:  08.10.2021 -ora 15˚˚.
Informații suplimentare la telefon: 0248221806, interior 108 sau la se-
diul Societății, Serviciul Resurse Umane, Juridic
Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe 
acte menţionate mai sus, atrage respingerea participării la concurs a 
candidatului.
Prin depunerea dosarului de înscriere la concurs, concurentul își ex-
primă acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal în scopul 
angajării.
Calendarul concursului:
- 08.10.2021- ora 15 ºº-termen limită pentru depunerea dosarelor;
- 11.10.2021-ora 14ºº-selecția dosarelor și afișarea rezultatelor la se-
lecţia dosarelor de concurs; 
- 12.10.2021-ora 10ºº-proba practică; 
- 13.10.2021- ora 14 ºº - afișare rezultat proba practică;
- 14.10.2021- ora 14 ºº -termen de depunere a contestațiilor;
- 15.10.2021- ora 14 ˚˚ - afișare rezultat contestație proba practică;
- 18.10.2021- ora 10 ºº - interviu; 
- 19.10.2021- ora 14 ºº - afișare rezultat interviu; 
- 21.10.2021- ora 14ºº - afișare rezultat final.

 S.C. angajează 
BULDOEXCAVATORIST. 

Detalii, la tel. 0799.909.991. 

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI,
cu sediul în PITEȘTI, strada ALEEA SPITALULUI nr. 36,  
județul ARGEȘ, ORGANIZEAZĂ CONCURS, în baza 
H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 
1027/2014, pentru ocuparea următoarelor posturi con-
tractuale vacante:

ȘEF SERVICIU - 1 POST la Serviciul RUNOS
Condiţii specifice de participare la concurs:
- are capacitate deplină de exerciţiu; 
- diploma de licenta în științe economice; 
- 2 ani vechime în specialitate. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă: data  14.10.2021, ora 09.00.
Proba interviu: data  19.10.2021, ora 09.00.
Dată limită până la care candidaţii vor depune actele pen-
tru dosarul de concurs este  05.10.2021 orele 10.00.
Date contact: Birou personal, tel: 0248/ 287.150, int. 
177.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI,
cu sediul în PITEȘTI, strada ALEEA SPITALULUI nr. 36,  
județul ARGEȘ, ORGANIZEAZĂ CONCURS, în baza 
H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 
1027/2014, pentru ocuparea următoarelor posturi con-
tractuale vacante:
Denumirea postului:

ASISTENT FARMACIE DEBUTANT - 1 POST
Condiţii specifice de participare la concurs:
- are capacitate deplină de exerciţiu; 
- studii de specialitate postliceale în specialitarea farma-
cie, 
- fără vechime în specialitate
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă: data  12.10.2021, ora 09.00.
Proba interviu: data  15.10.2021, ora 09.00.
Dată limită până la care candidaţii vor depune actele pen-
tru dosarul de concurs este  05.10.2021.
Date contact: Birou personal, tel: 0248/ 287.150, int. 
177.



Cu
ri

er
ul

  z
ile

i -
 p

ag
. 1

0
Lu

ni
, 2

0 
se

pt
em

br
ie

 2
02

1
Pu

bl
ic

it
at

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

- OPERATOR MAŞINI UNELTE.
Program de lucru de luni până vineri. Se acordă 
salariu motivant, bonusuri şi tichete de masă.  

Relaţii, la telefon 0744.508.005.

SOCIETATE COMERCIALĂ 
ANGAJEAZĂ;

- AFUMĂTORIŞTI 
PREPARATE CARNE;

- MUNCITORI 
NECALIFICAŢI

- TRANŞATORI CARNE. 
Tel. 0744430982; 0744506583.

ANGAJEZ:
- VULCANIZATOR
- MECANIC AUTO 

pentru mecanică uşoară. 
Tel. 0723155632.

ANGAJĂM 
ŞOFER 3.5 T 

pentru distribuţie ma-
teriale de construcţii. 

Tel. 0722942544.

   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.

TRIO PUB angajează:
- BUCĂTAR.

- AJUTOR BUCĂTAR. 
Tel. 0758773295.

 S.C ANGAJEAZĂ 

MONTATOR 
TABLĂ. 

TEL. 0729113920.

Angajez 
BUCĂTAR, 

OSPĂTAR şi MANAG-
ER RESTAURANT, 
persoane serioase, 

condiţii avantajoase. 
Tel. 0722215547.

ANGAJĂM 
MUNCITORI ÎN 
CONSTRUCŢII. 

Tel. 0760232085.

S.C. ANGAJEAZĂ 
MUNCITORI 

NECALIFICAŢI şi 
DESERVENT 

BULDOEXCAVATOR. 
Tel. 0744272625.

ANGAJEZ 
MENAJERĂ/

BUCĂTĂREASĂ 
Relații, la telefon. 

0761.348.179. CV-urile 
pot fi trimise la e-mail: 

corina@zeussa.ro

ANGAJEZ 
ŞOFER 

LIVRATOR 
produse alimentare. 

Tel. 0744363825.

ANGAJEZ 
ŞOFER distribuţie 

detergent şi produse 
cosmetice. 

Tel. 0733446000.

S.C. SPORPLAST SRL 
producător de folie şi 

ambalaje din folie
angajează 

OPERATOR MASE 
PLASTICE(BĂIAT). 

Tel. 0724306262.

COMUNA Valea Danului, judeţul Argeş, Strada Prin-
cipală, sat. Valea Danului, comuna Valea Danului, ju-
deţul Argeş, telefon/ fax 0248/724458, e-mail prima-
rie@valeadanului.cjarges.ro, intenţionează să realizeze 
lucrările:Construire puţuri forate în comuna Valea 
Danului, judeţul Argeş, sat Bolculeşti, judeţul Argeş.
Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii 
şi recomandări se pot adresa la Primăria comunei Valea 
Danului.

S.C ANGAJEAZĂ 
LĂCĂTUŞ 

MECANIC. 
Tel. 0722270886.

SPĂLĂTORIE AUTO 
angajează 

PERSONAL. 
Salariul lunar, min-

im 2.000 lei în mână. 
Tel. 0721.202.600.

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

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

 Tel. 0740005482.

DEPOZIT PRODUSE 
ALIMENTARE angajează 

ŞOFER LIVRATOR 
cu experienţă. Tel. 

0765335640; e-mail: 
negru_cornel@yahoo.com

 S.C 
ANGAJEAZĂ
 DULGHER. 

TEL. 0729113920.

ANGAJEZ 
ŞOFERI TIR 
pentru transport
 intern/ extern. 

Tel. 0724257743.

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

CASA LAZAROIU SRL, titular al proiectului “Alimentatie 
publica – construire restaurant, punct Zavoi, sat Rotunda, 
comuna Corbeni, judetul Arges”, anunta publicul interest asu-
pra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru 
Protectia Mediului Arges, in cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru proiectul “Alimentatie pu-
blica – construire restaurant, punct Zavoi, sat Rotunda, co-
muna Corbeni, judetul Arges”,  propus a fi amplasat in comuna 
Corbeni, sat Rotunda, punct “Zavoi”, judetul Arges si anume nu 
se supune evaluarii impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentea-
za pot fi consultate la APM Arges cu sediul in Pitesti, str. Egal-
itatii, nr. 50 A, judetul Arges, in zilele de luni-vineri intre orele 
9-11, la sediul titularului din Pitesti, str. Lucian Blaga, nr. 1C, 
bl.K2, sc. C, ap. 71, jud. Arges precum si la urmatoarea adresa 
de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interest poate inainta commentarii/observatii la 
proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data 
publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii compe-
tente pentru protectia mediului.

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ:

n MANAGER al SISTEMELOR de MAN-
AGEMENT al CALITATII n CONTROL-
OR 3D n FREZOR n  RECTIFICATOR 
n VOSITOR INDUSTRIAL n LĂCĂTUŞ 

MECANIC n INGINER/SUBINGINER  
TEHNOLOG PRELUCRARI MECANICE 
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.

15.09.2021

Anunt incepere proiect finantat prin Masura 2 “Granturi pentru capital de lucru” 
acordate IMM-urilor, pentru societa-tea comerciala ANEPAL AMBALAJE SRL

ANEPAL AMBALAJE SRL anunta lansarea proiectul cu titlul ”ACCESARE GRANTURI PENTRU CAP-
ITAL DE LUCRU LA ANEPAL AMBALAJE SRL” proiect  nr RUE 16006 înscris în cadrul Măsu-rii 
”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.
Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului 
de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv  M2-
16006 din 09.09.2021 
Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societatii ANEPAL AMBALAJE SRL prin ajutorul de 
stat acordat sub forma de grant pentru capital de lucru, in baza formularului electronic de in-
scriere, prin masura “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”, implementata de 
catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) in parteneriat cu Agen-tiile 
pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului (AIM-MAIPE) 
conform Anexei 4 si Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS), in conformitate cu prevederile 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 130/2020 privind unele masuri de acorda-rea de sprijin 
financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivi-
tate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum si ale Hotararii Guvernului 
nr. 44/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de 
Afaceri, cu completarile si modificarile ulterioare.
Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele: 
-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
-menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de min-
imum 6 luni, la data acordării granturilor
Valoarea proiectului este de 834.813,75 (valoarea totala) din care : 725.925,00 lei grant si 
108.888,75 lei cofinanțare.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional 
Competitivitate 2014-2020]

ANEPAL AMBALAJE SRL 
DAN GHEORGHE VASILE 

Telefon: 0756151169
Email: office@anepal.ro

THE PLACE 
angajează 

SPĂLĂTOR VASE. 
Salariu avantajos. 
Tel. 0774618586.
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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. 0748192233

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

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.

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.

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.

CM COLLECTION 
angajează

CROITORESE 
 cu experienţă,
lucru în serie.

Tel. 0744321518
/0728187286.

ANGAJEZ 
VÂNZĂTOARE 

cu experienţă, pentru 
CARMANGERIE 

în piaţa Ceair. 
Tel. 0743054753.

LA FELINARE angajează 
FETE la BUCĂTĂRIE 

cu experienţă. 
Program flexibil, salariu 

atractiv. Tel. 0722466039; 
0723675551.

ANGAJEZ 
ŞOFER pentru 

LIVRARE 
PRODUSE de 

PANIFICAŢIE. 
Tel. 0756049965.

Societate comercială 
angajează 

ŞOFERI de transport 
internaţional 

TUR-RETUR şi ME
CANICI AUTO.

 - salarii atractive -
 Telefon 0727 760 240.

HOTEL ULTRACENTRAL 
angajează: ŞEF SALĂ 
(manager retaurant); 

RECEPŢIONERĂ; OS
PĂTAR/ OSPĂTĂRIŢĂ; 

AJUTOR BUCĂTAR. 
Tel. 0755086009.

Laguna Technology 
angajează 

ŞOFERI 
DUBĂ FRIGO 

40 TONE.
Relaţii, la tel.  

0721 369 137.

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

S.C. DYA BUILDING 
DESIGN din Ştefăneşti 

angajează MUNCITORI 
CALIFICAŢI/ NECALIFI

CAŢI. Tel. 0767702333.

SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN S.A. PITEŞTI 
ORGANIZEAZĂ la sediul său din Municipiul Pitești, str. Lotrului, nr.1, 
Jud. Argeș, concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a 
postului vacant de: Expert Achiziții Publice, Cod COR:214946, în 
cadrul Serviciului Achiziții, Tarife.
Concursul va consta în: 1. Probă scrisă 05.10.2021 (ora 10°°)
2. Interviu 11.10.2021 (ora 10°°)
Condiţii de participare la concurs: • să fie cetăţean român, cetățean 
al altor state membre al Uniunii Europene sau a statelor aparținând 
Spațiului Economic European și sa aibă domiciliul în România;
• să cunoască limba română scris și vorbit;
• să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care can-
didează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de 
familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• să aibă capacitate deplină de exercițiu;
• să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau echiva-
lente în domeniul științelor economice, juridice sau tehnice;
• să dețină un curs de specializare în domeniul achiziții publice;
• să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompat-
ibil cu funcţia pentru care candidează (Certificat de cazier judiciar);
• vechime în specialitatea studiilor: minimum 2 ani.
Actele necesare pentru înscrierea la concurs:
1. cerere pentru înscriere la concurs;
2. copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 
potrivit legii;
3. curriculum vitae;
4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specializări;
5. adeverință din care să ateste starea de sănătate corespunzatoare elib-
erată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
6. copie carnet de muncă, sau după caz, adeverință care atestă ve-
chimea în muncă;
7. cazier judiciar.
Termenul limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea la concurs 
este data de:01.10.2021, ora 15˚˚.
Informații suplimentare se pot obține la telefon:0248221806, interior 
108, sau la sediul societății, Serviciul Resurse Umane, Juridic.
Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe 
acte menţionate mai sus, atrage respingerea participării la concurs a 
candidatului.
Prin aplicarea pentru acest post, candidatul își exprimă acordul pentru 
procesarea datelor cu caracter personal în scopul angajării.
Calendar concurs:
-01.10.2021, ora 15 ˚˚ - termen limită de depunere a dosarelor;
-04.10.2021, ora 14 ˚˚ - selectia dosarelor și afișarea rezultatelor la se-
lecţia dosarelor de concurs;
-05.10.2021, ora 10˚˚  - proba scrisă;
-06.10.2021, ora 14 ˚˚ - afişarea rezultatelor proba scrisă;
-07.10.2021, ora 14 ˚˚- termen de depunere a contestaţiilor la proba 
scrisă;
-08.10.2021, ora 14 ˚˚ - afişare rezultat contestatie proba scrisă; 
-11.10.2021, ora 10 ˚˚ - interviu;
-12.10.2021, ora 14 ˚˚ - afişare rezultat interviu;
-13.10.2021, ora 15 ˚˚ - termen depunere contestații interviu;
-14.10.2021, ora 14 ˚˚ - afişare rezultat contestatii interviu;
-15.10.2021, ora 14 ˚˚ - afișare rezultat final.
Bibliografie concurs: 1. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
2. Legea nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de 
artribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale 
și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiunea de servicii, 
precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de 
Soluționare a Contestațiilor;
3. Hotărârea Guvernului nr.395/2016 privind normele metodolog-
ice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind 
achizițiile publice;
4. O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte nor-
mative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice;
5. Ordinul ANRMAP nr.509/2011 privind formularea criteriilor de 
calificare și selecție;
6. Ordinul ANRMAP nr.302/2011 privind aprobarea formularelor 
standard ale Procesului-Verbal al ședinței de deschidere a ofertelor și 
Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contract-
elor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de servicii;
7. Regulamentul Intern al Societății Salpitflor Green S. A. Pitești.

LISA LOGISTIC 
CONTROL angajează 

ŞOFERI 3.5 T ŞI 7.5 T, 
transport marfă intern. 

Salariu negociabil. 
Tel. 0740004997; 

0744167677.
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