Mică publicitate

Modalitãþi de preluare a anunþurilor de micã publicitate:
● cu platã, la sediile din: ✔ piteºti, bdul republicii nr. 1 a (lîngã poliþia circulaþie) ✔ mioveni, robea, bl. p4, lîngã magazinul căminul
✔ câmpulunG, hotel muscel, et. 5 (redacţia radio rfm câmpulung)
● telefonic, o singurã zi pe lunã. numai pentru persoane fizice, anunþuri de vînzãri diverse, electronice, auto, servicii îngrijire, cumpãrãri
diverse, animale.
nu se preiau anunþuri imobiliare, prestãri servicii, angajãri, matrimoniale, decese, comemorãri, citaþii, mici afaceri, magie, meditaþii.
tel.: 0248 222 276, 0248 215 740. nu se primesc pe e-mail.
● anunþurile de deces, comemorare, matrimoniale, senzaţii tari ºi citaþii se preiau numai pe baza cãrþii de identitate. se poate solicita ci ºi
la alte genuri de anunþuri.
● anunþurile se primesc în zilele lucrãtoare, între orele 8 ºi 17, pentru ediþia din ziua urmãtoare, ºi între orele 8 ºi 18.30, pentru alte ediþii;
duminica, între orele 9 ºi 16.
● tarifele sînt postate pe www.curier.ro, la secþiunea publicitate.

Nou! Anunţuri de mică publicitate postate pe www.curier.ro, la rubrica MiCA PuBLiCiTATe PdF
Detaliile despre condiţiile de promovare le obţineţi la sediul nostru.
BloC noU găvana Big
- garsoniere, 2 camere,
3 camere, de la 32.500 euro
FINISATE LA CHEIE, FINALIZARE 2018
Rate la dezvoltator, până la 4 ani
www.gavanaresidence.ro / 0799008822

Amanet HAgi Tudose
Singura casă de amanet care vine şi
evaluează bunurile în 24 de ore.

Un agent se deplasează la domiciliu!
Cel mai mic comision la aur şi electronice!
Ne găsiţi la sediul din Piteşti, str. Egalităţii nr. 8,
la 50 m de Muzeul Judeţean. FacEbook:
amanethagitudose / Programări la tel. 0740427083.

VÎNZÃRI
DIVERSE
vineri, 4 mai 2018

ALCOR SERVICE NET
CALCULATOARE
ACCESORII
SERVICE - REFILL

I.C. Brãtianu, bl. B1, parter,
Piteºti (pasaj Magnolia)
Tel. 0744/300418,
0771/692925.

E-mail: office@alcornet.ro
vînd gps thunder auto, nou,
foarte ieft in t el. 0737794785.
(c.260420180072)
vî nd 80 kg sãpun de casã,
vechime peste 20 ani, 2 lei/ kg.
0735857010. (c.260420180006)
vÎNd pianinã, perfectã
stare, acordatã. tel.
0744313866. (c.f:
0002725)

vînd maºinã îngheþatã 3 capete,
taylor.
te l .
0736995539.
(c.200420180018)
vînd þuicã veche (morãreºti) ºi vin
drãgãºani. transport gratis.
0734742442. (c.110420180004)
stîlpi metalici noi, pentru garduri,
plantaþii vie, mure, 2,10 m, 13 lei.
0765376535. (c.130420180014)
vî nd pavilion apicol. tel.
0767003901. (c.200220180039)
vî nd boabe en gross. tel.
0746910757. între 19.00- 21.00.
(c.020520180061)
vînd 20 familii albine puternice,
pe 10 rame, cu 50 lei/rama. tel.
0722340987. (c.030520180002)
vînd mochetã grena, dimensiune
3/4, preþ 200 lei. tel. 0770842321.
(c.030520180003)

VÎNZÃRI
AUTO
ROMÂNEªTI
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Aici se oferă

vînd logan laureate plus, 1.4
benz inã, 50.000 km, full. tel.
0722155677. (c.230420180111)
vînd matiz 2007, proprietar. tel.
0741232652.

UTILAJE
AGRICOLE
vînd trac tor u 445. tel.
0754896188. (c.130420180017)

STRÃINE
vW Jetta 1.9 td i, 2008,
proprietar. t el. 0768686380.
(c.260420180001)
vînd Kia sportage, an 2006, stare
perfectã. tel. 0744704206.
(c.260420180007)
vînd toyota Yaris, 2008, stare
foarte bunã, unic proprietar.
0744995379. (c.240420180040)
vînd vW bora, 2005, 1.9 tdi, 90
a l H,
c umpãratã
din
reprezentanþã, 132.000 km. tel.
0774683476. exclus intermediari.
(c.020520180009)
vînd renault scenic, an 2015,
full-options, climatronic, proprietar,
impecabilã,
7.700
euro,
negociabil. tel. 0720000503;
0758711967. (c.030520180001)
PROPRIetAR pe carte!
vînd Opel Astra H, 2007,
diesel, c.v. 6 trepte,
multiple opþiuni, jenþi +
roþi tablã, stare foarte
bunã. Preþ avantajos.
toate taxele la zi. tel.
0743159904.

VÎNZÃRI
IMOBILIARE
GARSONIERE
vînd garsonierã et. 4, rãzboieni.
preþ 24.000 euro, negociabil.
0773769764. (c.250420180048)
vînd garsonierã cf. 1, 31 mp,
zona gãvana 3, str. mircea eliade.
t el.
0743328092.
(c.250420180031)

SpaţiU ComerCial,
Craiovei,
UltraCentral

100 - 350 mp
www.maiacasa.ro / 0726.37.37.37
propr ietar, vînd garsonierã
popa ªapcã, etaj 3/3, negociabil
39.700 euro.
0735162757;
0744618889. (c.180420180001)
v î nd
gars onierã
depou,
decomandatã, liberã, etaj 1/4. preþ
negociabil. tel. 0760764194.
(c.020520180027)
big confort i, decomandat, 40 mp,
îmbunãtãþit total. 0735550223.
(c.020520180069)
vînd garsonierã ªtefãneºti- bloc
imep. tel. 0745811648.

Apartamente
2 camere
vînd apartament 2 camere, str.
livezilor, bl. 8, et. 4. tel.
0745352349. (c.270420180012)
vînd apart ament 2 camere,
mobilat , utilat, trivale. tel.
0747719001. (c.250420180046)
vÎNd apartament
deosebit, zona dacia, 2
camere, 2 balcoane, 57
mp utili, decomandat,
parter/ 4, an 1993.
centralã termicã,
termopan, uºã metalicã.
. Preþ 55.500 euro.
Meritã vãzut. tel.
0749030259.
(c.200420180037)

vînd apartament 2 camere, et. 4,
teilor.
tel.
0746769654.
(c.240420180071)
2 c amere, dec ., 3 balcoane,
îmbunãtãþit, regent, 61.000 euro.
0726768933. (c.230420180011)
vînd apartament 2 camere tudor
vladim ires cu, etaj 1/4, toate
îmbunãtãþirile. tel. 0722148420.
(c.200420180019)
vînd apartament 2 camere, cf. 1,
dec omandat, nord, et. 7. tel.
0766459597. (c.230420180007)
proprietar vînd apartament 2
camere, zona nord( spitalul
militar).
0756162904.
(c.120420180036)
vînd apartament 2 camere, et. 2
fraþii goleºti, bloc 4 etaje. tel.
0765297556. (c.120420180058)
vînd apartament 2 camere, cf. ii.,
gãvana ii etaj 2, mobilat. preþ
43.500 euro, negociabil. tel.
0722623574. (c.020520180021)
apartament 2 camere, liber,
conf. 1, n . vodã, centralã.
0722448144. (c.020520180008)

senzaţii tari!

brunetã, 24 ani, te aºtept la
mine.
tel.
0730549092.
(c.110420180045)
frumoasã, 22 de ani, te aºtept
sã petrecem clipe de neuitat. tel.
0745254418. (c.230320180006)
brunetã, sunã-mã ºi vin la tine,
piteº ti!
0727695729.
(c.020520180079)
doam nã
maturã.
tel. 2 fete drãguþe te aºteptã la un masaJ de relaxare. 0751329835.
0723035575. (c.240420180047)
masaj.
t el.
0725268504. (c.250420180007)
(c.240420180016)

vînd apartament 2 camere, sd.,
etaj 2, cartier banatului. tel.
0756220220. (c.020520180018)
trivale -intrare cartier, 50 mp,
balcon imens, 42.000 euro.
0735550223. (c.020520180071)
central -fortuna, 50 mp,
centralã termicã, 50. 000 euro,
negoc iabil.
0735550223.
(c.020520180072)
Kaufland -craiovei, cf. ii., sd.,
34.000 euro. 0735550223.
(c.020520180073)
2 camere, trivale bloc 20182019.
te l .
0756417360.
(c.020520180102)
2 camere, trivale, etaj 2. tel.
0720011721. (c.020520180106)
vîn d apartament 2 c amere,
decomandat, trivale complex i,
stradal, mobilat, renovat recent.
0729868869. (c.020520180108)
vînd apartament 2 camere, cf. i.,
dec., p/4, renovat, mobilat 2017,
tudor vladimirescu (intrare
dinspre oraº). preþ 55.500 euro.
tel. 0733831787, dupã 18.30.
exclus agenþii. (c.030520180012)

vînd apartament 4 camere,
confort 1, decomandat, exerciþiu,
parter, îmbunãtãþit 2017, centralã
proprie. preþ 73.000 euro. tel.
0733945777. (c.260420180039)
vînd apartament 4 camere, et. 2/
10, nord- l-uri. exclus agenþiile.
te l .
0721447444.
(c.160420180029)

vîn d apartament 3 c amere,
confort i, decomandat, parter cu
balcon mare, mobilat, utilat,
exerciþiu lîngã Kaufland, 75.000
euro.
te l .
0741681807.
(c.230420180122)

vÎNd casã, ultracentral,
5 camere, baie,
bucãtãrie, utilitãþi,
teren 400 mp.
0740135566. (c.f:
0002725)
vÎNd/ÎNcHIRIez vilã,
Bradu de Jos, P+1+M, 8
camere, decomandat, 4
bãi, living, bucãtãrie,
cãmarã, garaj pentru 2
maºini, 220v+380v,
apã, fosã, gaze, 2
centrale, construcþie
cãrãmidã. Pretabil
destinaþii multiple (azil,
pensiune) 0740135566.
(c.f: 0002725)

vîn d apartament 3 c amere,
banat, decomandat, etaj 4, confort
i, acoperiº tablã, fãrã probleme de
igrasie, preþ 58.000 euro, uºor
negoc iabil. tel. 0770973778;
0738824407. (c.020520180048)

vînd casã, nelocuitã, 4 camere,
comuna vultureºti, sat Huluba,
teren 600 mp. preþ 11.000 euro.
0757211793. (c.c.0023184)

apartament 3 camere fond
nou, teilor, ps-uri stradal, etaj 3/4,
82 mp, liber, 2 balcoane 67.000
euro 0744194345. (c.o.p.)

cadastru
certificat
energetic

pr undu, etaj 1, 80 mp, 2
balcoane, 2 bãi. 0735550223.
(c.020520180074)
vîn d urgent apartam ent 3
camere, confort i, liber, trivale
complex i, foarte spaþios,
posibilitate boxã, parter, balcon,
centralã, parþial îmbunãtãþit,
vedere faþã spate, zonã foarte
liniºtitã. 52.000 euro, negociabil.
tel.
0729654111.
(c.250420180031)
3 camere, trivale bloc 20182019.
te l .
0756417360.
(c.020520180103)

Apartamente
4 camere

SuPeROfeRtÃ!
complex rezidenþial
cartier Olteni -trivale,
cu case construite doar
pe parter, la cheie,
0748025725.
(c.230420180037)

CASE
vînd casã 3 cam ere toate
utilitãþile, în com bradu. tel.
0751493135. (c.270420180010)

vînd apartament 3 camere, cf. 1,
decomandat, et. 4/ 4, nordbrîncoveanu, 60.000 euro,
negoc iabil. tel. 0729002392.
(c.130420180019)

vînd casã, cãlineºti, sau schimb
cu apartam ent piteºti, ofer
diferenþã. tel. 0744348062.
(c.220420180011)

bibescu vodã, 85 mp, dec.,
53.000 euro. 0735550223.
(c.020520180075)

Apartamente
3 camere

vîn d apartament 3 c amere,
ultracentral, etaj 1, vedere cãtre
str. victoriei, decomandat, 70 mp,
complet utilat, amplasare complex
fortuna, loc de parcare. tel.
0735701566. (c.240420180018)

vînd casã bãtrîneascã 3 camere
+2.300 mp teren, geam ãna.
0720335028. (c.200420180012)

tel. 0248 610 093, 0744 815 510
www.cadastru-arges.ro
www.certificatenergetic-arges.ro

vînd vilã 3 km piteºti, valea
u rsului-H an, strada principalã,
toate ut ilitãþile, teren. tel.
0348/431131. (c.230420180063)
vînd casã lunca corbului+ teren.
te l .
0732628109.
(c.230420180093)

CadaStrU
Carte FUnCiarã
rapid! ieftin!
nu se percepe tva!
0248280813, 0744273422
vînd casã platou prundu, zona
tî rg.
tel.
0742311361.
(c.230420180085)

proprietar vînd casã, anexe,
+ 1.707 mp teren, zona bradu. tel.
0735187444. (c.230420180008)
vînd vilã geamãna 180 mp, toate
utilitãþile, cu teren 780 mp, distanþã
3 minute piteºti, 143.000 euro.
0722127943. (c.230420180009)

vîn d casã ªtefãneºti -argeº,
complet mobilatã, toate utilitãþile,
preþ 80.000 euro, negociabil. tel.
0248/ 547094; 0761935741.
(c.180420180033)
vilã nouã semifinisatã, albota,
toate utilitãþile, 45.000 euro.
0723195774. (c.010320180018)
vînd sau schimb cu similar în
judeþul ilfov, casã în piteºti, zonã
centralã, cu 5 camere, dependinþe,
teren.
te l .
0770832293.
(c.160420180005)
vînd casã, colonia acH, 65 mp
utili, formatã din: 2 c amere,
bucãtãrie, baie, hol, living
openspace, pod cu scarã
interioarã, teren 100 mp, 36.000
euro.
te l .
0727828256.
(c.160420180019)
vînd vilã str. cîmpului- trivale
(500 mp teren), convenabil.
0744357966. (c.020420180054)

asociaþia De tineret

SOLARIS

orGanizeazã:
■

cuRSuRI de cALIfIcARe RecALIfIcARe

- cofetar-patiser
- bucãtar
- ospãtar
- lucrãtor în comerþ
- mãcelar-tranªator
- lucrãtor prel. cãrnii
- vînzător
- operator mezeluri
- morar panificaþie
- noþiuni funDamentale iGienã
- coafor - frizer
- manichiură
- maseur
- cosmetician
- cameristã hotel
- contabilitate
- operator introDucere
valiDare ºi prel. Date (pc)
- inspector resurse umane
- aDministrator pensiune
- floricultor
- peisaGisticã
- croitor
- inspector ssm

- maªinist utilaje cale ºi
terasamente
- lãcãtuª mecanic
- mecanic auto
- electrician auto
- electrician în construcþii
- suDor
- sculer matriţer
- izolator
- instalator instalaþii
tehnico-sanitare ºi Gaze
- ziDar - pietrar
- fierar betonist
- DulGher - tîmplar parchetar
- instalator instalaþii
încãlzire centralã
- montator pereþi ºi
plafoane Ghips carton
- confecþioner mase
plastice ºi aluminiu
- lucrãtor creªtere animale
- lucrãtor culturã plante

DeschiDerea va avea loc la Data De 11.05.2018
■ cuRSuRI

AvIzAte I.S.c.I.R.

PLATA ÎN 3 RATE
●
●
●

stivuitorist - automatiªti centrale termice
macaraGiu - liftier
- operatori recipiente Gpl
fochist

(operator cazane) - laborant operator tratarea apei

relaþii la sediul asociaþiei din piteºti, str. al. odobescu nr.
11, cãmin 1 secona, etaj ii, cam. 1, (zona piaþa ceair), tel.
0248/222200, 0248 606 222, 0744 102 000
ºi bdul republicii bl. 5, irta (vizavi de ajofm), tel 0248 222 228.
certificatul de calificare profesionalã se elibereazã
în conformitate cu prevederile legii învãþãmîntului.

TERENURI
vînd parcele pentru case, com
stîlpeni intravilan, asfalt, acces
utilitãþi, 4 euro/ mp. mesaj
0735347167. (c.270420180001)

CADASTRU
AVIZE
ENERGETICE

Preþuri minime! Urgenþe!
Tel. 0744434839,
0728059642.
vînd teren zona vile, mun.
piteºti, 3.000 mp, parcelabil,
calea
c împulung.
te l .
0744434839. (c.c.0002877)
vînd teren 5.000 mp, merişani,
vizavi de gara merişani. tel.
0747271543.

vÎNd teren 500 mp,
Poieniþele vîlsanului,
lîngã pîrtia Moliviºu.
0740135566. (c.f:
0002725)

teren drãganu 650 mp,
deschidere 30 m, 6.000 euro.
0752462989. (c.o.p.)
teren uiasca, 770 mp,
deschidere 11 m, 35 euro/mp.
0752462989. (c.o.p.)
teren cãlineºti, 2.400 mp,
deschidere 31 mp, 5 euro/mp.
0752462989. (c.o.p.)
teren geamãna troiþã, 500 mp,
deschidere 13m, 45 euro/mp.
0752462989. (c.o.p.)
vînd teren intravilan 0,92 ha, com
suseni.
te l .
0723698491.
(c.230420180060)
vînd teren intravilan 2 parcele
730 mp, zona turceºti. tel.
0751154461. (c.230420180043)
teren intravilan ªtefãneºtiprimãv erii, 8.000 mp, utililitãþi,
parcelabil,
negociabil.
0729151416. (c.230420180044)
uRGeNt! Avantajos!
6.500 mp industrial,
sens giratoriu
Autostradã.
0748025725. variante.
(c.230420180038)

bascov -luncã 5. 800 mp,
utilitãþi,
z onã
industrialã.
0724996471. (c.240420180035)

MESAJE
ÎNDOLIATE

vînd 1.000 sau 500 mp, toate
utilitãþile, slava -cartier de vile.
0722350511. (c.190420180012)
vînd teren de casã, cu utilitãþi,
colina verde. tel. 0742830263.
(c.110420180011)
vînd teren intravilan bascov,
autorizaþie de construcþie, toate
utilitãþile.
0771429706.
(c.130420180022)
vînd teren 520 mp, toate utilitãþi,
prundu- bãnãnãi, 60 euro/ mp,
negociabil. tel. 0740554498.
(c.160420180042)
vînd teren 1.400 m p+ c asã
bãtrîneascã d rãganu, º oseaua
principalã, 80.000 lei, negociabil.
0348/424369. (c.b.f. 2461)
845 mp zona Magic
trivale, deschidere 17,5
m, 22 euro/ mp. tel.
0722367332.
(c.150320180009)

vînd teren 1.850 mp, acces la
d.n., utilitãþi la poartã, deschidere
15 m, com. bascov, sat schiau, 20
euro/ mp. tel. 0736907250. dupã
ora 18.00. (c.260320180011)
vînd teren 1.620 mp, bascov r otãreºt i. t el. 0740971027.
(c.260420180015)
vînd 500 mp teren intravilan,
platou craiovei, zona vile, închis
cu gard, utilitãþi la poartã. tel.
0754536595. (c.020520180030)
vînd loturi 3.200 mp fiecare,
pãdure uiasca, zonã vile, capãt
ºosea, utilitãþi la poartã. tel.
0754536595. (c.020520180031)
vînd pãdure 1.900 mp, Hîrseºti.
te l .
0751334069.
(c.020520180003)
vînd urgent teren 5.000 mp,
comuna albota, sat cerbu deal,
jud. argeº, cadastru, utilitãþi, preþ 3
euro, negociabil. tel. 0730021622.
(c.020520180039)
teren intravilan albota 1.750
m p, s tradal, construcþie lemn.
0761632674. (c.020520180060)
vînd suprafaþã de teren -livadã
pomi ºi arbuºti fructiferi -0.2520
ha, oraº ªtefãneºti, jud. argeº.
preþ 3 euro/ mp. 0726218507.
(c.030520180004)
teren turceºti, 1.000 mp. tel.
0720011721. (c.020520180105)
vînd 1.700 mp teren intravilan
dobrogostea, la 500 m de ºosea
(drum de þarã), 4 euro/ mp. tel.
0760157011. (c.030520180007)
vÎNd teren intravilan
8.000 mp, Albota lîngã
Institut, 5 euro/ mp. tel.
0723333599.

SPAÞII
ofer închiriere spaþiu la casã,
piteºti, stradal, camerã 20 mp, hol
8 mp, toate utilitãþile, calorifere,
cablu, grup social, pretabil birouri,
comerþ, servicii. tel. 0745863971;
0770831166. (c.270420180003)
mioveni. vînd spaþiu comercial
lîngã dispensar, 33 mp, preþ
30.000 euro. tel. 0723668340.
(c.240420180038)
ofer închiriere spaþiu în spate la
r omarta. tel. 0723828523.
(c.120420180008)
vînd spaþiu comercial 7 mp,
complex craiovei. 58.000 lei. tel.
0740971027. (c.260420180014)
spaþiu, trivale bloc 2018-2019.
te l .
0756417360.
(c.020520180104)
ofer închiriere spaþiu comercial
20 mp, ultracentral. 0770886849.
(c.030520180015)

ÎNCHIRIERI
proprietar închiriez/ vînd
apartament 2 camere, modern,
banatului.
0721918129;
0744896025. (c.130420180012)
prim esc în gazdã o fatã/un
bãiat, zona craiovei, (liceul
odobescu).
0741433928.
(c.030520180044)

CUMPÃRÃRI
DIVERSE

FeliCitări
La zi aniversară îi dorim scumpei noastre

viorica neblea,
soţie, mamă şi bunică deosebită, multă
sănătate, fericire, bucurii, noroc şi împliniri
alături de cei dragi.

"la mulţi ani!"
scumpa noastră.

să ne trăieşti să fii fericită şi iubită!
cumpãr calorifere din fontã ºi
maº ini vechi. 0742348434.
(c.030520180035)

AUTO
cumpãr maºini pentru programul
rabla.
tel.
0729085932.
(c.110420180066)

IMOBILIARE
partic ular cum pãr teren
agricol în comuna buzoiesti. tel.
0733034288. (c.050420180010)

SERVICII
ÎNGRIJIRE
caut menajerã casã- curte în
piteºti. cazare gratuitã. tel.
0774984891. (c.260420180080)
caut femeie de la þarã pentru
îngrijire doamnã în vîrstã. ofer
caz are, m asã + salariu. tel.
0740979960. (c.250420180015)
caut femeie pentru curãþenie
pensiune, localitatea budeasa.
0762302351;
0766624698.
(c.170420180056)
caut urgent f emeie pentru
îngrijire permanentã, doamnã în
vîrs tã,
în
mioveni.
tel.
0248/262710;
0723347284.
(c.020520180042)
caut doamnã pentru menaj. tel.
0761636467. (c.020520180093)
caut persoanã responsabilã
pentru îngrijire bãrbat bolnav, în
stuttgart, germania. salariu
atractiv. pregãtirea medicalã sau
experienþa, constituie un avantaj.
relaþii la tel: 0743081109.
(c.030520180013)

Anunþuri la telefon
PENSIoNaR 78 ani, caut persoanã sau familie
sã mã îngrijeascã. Tel. 0766861769.
caUT femeie pentru îngrijire bolnavã. Tel.
0770552132.

MEDICALE
vÎNd aparat medical
biorezonanþã (300
terapii). 0723333599.

MEDITAÞII
meditez istorie: bac, academie,
penitenciare, 40 lei/ ºedinþã. tel.
0728416024. (c.020520180077)
profesoarã meditez limba ºi
literatura românã, englezã,
spaniolã, rusã. testãri. avantajos.
0737362942. (c.120420180035)

PRESTÃRI
SERVICII
reparaþii maªini spãlat
au tom ate
-c oci oabã.
garanþie
12
l uni .
deplasare
gratuit ã.
0248/645543;
0723321716;
0748331545. (c.f: 0002637)
transport
mobilã.
0746063023. (c.271220170005)
reparaþii
m aºini s pãlat.
0769764147.(c.bf: 002353)
eXecut glet, lavabilã, gresie,
faianþã, parchet. tel. 0737517135.
(c.270420180005)

Vă sperie noul Regulament
GDPR aplicabil din 25 mai
2018?
Pentru asta există
profesionişti!
Bluelight consultung SRL
vă stă la dispoziţie pentru
consultanţă, îndrumare,
ajutor! Tel. 0734536304,
zilnic, înte orele 16 - 20.
eXecut zugrãveli, glet, lavabilã,
gresie, faianþã, rigips, parchet.
0748145223. (c.260420180043)

ªcoalã de ºoferi cat. b, legislaþie
rutierã. preþ convenabil, plata ºi în
rate.
0761823706.
(c.240420180036)
Hi droizolaþii.
tel.
0751351949. (c.230420180041)
profesi oniªti
ex ecutãm
termos istem la blocuri/case,
garanþie.
am enajãri
interioare/exterioare,
gresie,
rigips , glet, parchet, ºape,
tencuieli. calitate garantatã, preþ
accesibil.
seriozit ate.
0755488307. (c.190420180013)
tr an sport marfã, mutãri
mobilier. tel. 0720911666.
(c.190420180009)
tr an sport
marfã.
0770346626. (c.180420180003)
transport orice cu camionetã
sa u
dubã.
0727719920;
0742552554. (c.190420180001)
eXec utãm polistiren. tel.
0766301300. (c.190420180003)
foto-filmãri, sonorizãri, dJ.
0747325906. (c.110420180043)
instalator sanitare, centrale
termic e pe gaz ºi lem ne.
0771073225. (c.110420180015)
cadastru-carte
funciarã!
terenuri-390 ron! apartamente210 ron! certificat energetic.
0723290682. (c.100420180006)
elec trician autorizat. tel.
0723061806. (c.220320180017)
deratizare, dezinsecþie. tel.
0744860702. (c.030420180013)
zu gr av.
0731486033.
(c.280220180007)
reparaþii frigidere, domiciliu.
0752154588. (c.020520180035)
reparaþii frigidere la domiciliu.
ofer garanþie. tel. 0722489115.
(c.020520180007)
iz olaþii, zugrãveli, parc het,
gresie, rigips, tapet. 0756235350.
(c.020520180060)
ecHipã executã construcþii case,
tencuieli,
zugrãveli,
rigips,
termos istem, instalaþii sanitare,
electrice.
0768554950.
(c.020520180087)
e cHi p ã
amenajãri.
tel.
0720538595. (c.030520180037)

PIERDERI
Pierdut 3 certificate
constatatoare, numarul 51797
din 22.12.2011 pe numele s.c.
golD aUTomaTion s.r.l. cu
sediul in Topoloveni, str.Garii,
nr.1, hala nr.1, biroul nr.6, judetul
arges, avand cUI nr.29507738 si
J03/4/2012.
se declara nule.
pierdut registru unic de control
aparþinînd i.f. ionescu constantin
articole de pescuit. se declarã nul.
(c.240420180037)
pierdut certificat constatator nr.
11898 /26.02.2008, al s.c. expert
soluþii contabile s.r.l., piteºti. se
declarã nul. (c.bf: 003094)

MATRIMONIALE
domn 51 ani doresc doamnã
vîrstã apropiatã pentru prietenie.
0741261743. (c.270420180002)
vãduv 62- 170- 71, prezentabil,
fãrã obligaþii cu locuinþã ºi auto,
doresc
cunoºtinþã doamnã
prezentabilã, de vîrstã apropiatã,
fãrã obligaþii, 60 kg 1,60 înãlþime
pentru prietenie, relaþie de lungã
duratã, eventual cãsãtorie. tel.
0774500882. (c.270420180003)
domn 47 ani, 1,73/ 70, casã,
servic iu, posesor auto, c aut
doam nã, prietenie- cãsãtorie.
seriozitate.
0753779347.
(c.270420180006)

Ziarul nostru îºi rezervã dreptul de a-ºi selecta clienþii
pentru anunþurile de micã publicitate.
domn 43 ani, fãrã vicii, doresc sã
cunosc o doamnã pentru
cãsãtorie, dornicã de a locui la
þarã. poate avea ºi copil.
0746445123. (c.260420180011)
domn 46 ani, necãsãtorit, fãrã
copii, doresc jumãtatea. tel.
0734920554. (c.240420180034)
35 ani, divorþat, un bãiat în
întreþinere, servici, maºinã, casã
20 km piteºti, caut doamnã, vîrstã
apropiatã, pentru cãsãtorie (un
copil).
0749369725.
(c.230420180056)
domn, 37 ani, realizat caut fatã,
doamnã pentru relaþie stabilã.
0756627239. (c.230420180059)
domn, cu stare materialã bunã,
caut o domniºoarã, doamnã,
pentru a-mi întemeia o familie.
0742094323. (c.150320180052)
bãrbat 38 ani, doresc cunoºtinþã
doamnã.
0740703517.
(c.180420180013)
eªti singurã, fãrã obligaþii ºi vrei o
familie? tînãr, 36 ani/, 1.80, ochii
albaºtrii, fãrã vicii, aºtept sã ne
cunoaºtem. 0725185994. (c.bf:
002846)
45 ani, doresc cunoºtinþã doamnã
plinuþã, indiferent de vîrstã.
0760444453. (c.060420180001)
vãduv 62/ 1.70/ 71, prezentabil,
fãrã obligaþii, cu locuinþã ºi auto
doresc cunoº tinþã doamnã
prezentabilã de vîrstã apropiatã
fãrã obligaþii, 60 kg/ 1.60 înãlþime,
pentru prietenie, relaþie de lungã
duratã, eventual cãsãtorie. tel.
0774500882. (c.270420180005)

ANIMALE
Agroland

®

magazinul micului fermier

■ PuI de O zI

● pentru carne ● rasa mixtă
● curcă ● puicuţe outoare
● raţe ● gâşte ● bibilici
■ rase miXTe noi:

● kabir ● Plymouth rock barat
(porumbac) ● Gat golas

■ fuRAJe vIvA BIO
cUrTea De arges: str.
Victoriei nr. 32, tel. 0753142921
mioVeni: bdul Dacia nr. 62
0753142919
PiTesTi 1: bdul N. balcescu
complex bIG, tel. 0753142920
PiTesTi 2: bdul Republicii 228, bl.
S7a, lîngă Şcoala nr.8, 0753142918
ToPoloVeni: str. Parcului, bl. P8,
sc. a, parter, tel. 0753142917.

socieTaTe comercialĂ

vinde:

- pUi de 1 zi
- FUraje purina.

Tel. 0248 290 140,
0726 161 116 .
FERMA AVICOLA ALBOTA
vinde:

◗ pui carne
◗ pui rasă mixtă

◗ pui curcă
◗ bibilici
albota, str. Petrolului nr. 467b.

Tel. 0742 746 558.
vînd 5 porci 150 kg,; un viþel 300
kg .
tel.
0772253495.
(c.230420180126)
tund cîini la domiciliu, argeºpiteºti.
0730744027.
(c.160420180104)

MICI AFACERI
vînd plantaþie proaspãtã de nuci,
1.000 mp, cãlineºti, preþ 3 euro/
mp, negociabil. tel. 0722651895.
(c.260420180040)
vînd firmã înfiinþatã 2009, fãrã
datorii.
te l .
0740135529.
(c.190420180048)
vînd urgent florãrie lîngã bijuteria
teilor.
tel.
0732534644.
(c.170420180007)
caut lucrãri în construcþii. tel.
0740703517. (c.180420180012)
vînd/ închiriere/ asociere 2.680
mp
mãrãcineni,
ºoseaua
naþionalã.
0741229464.
(c.260320180006)
caut sã lucrez ºofer personal,
bucureº ti sau piteº ti. tel.
0764680294. (c.020520180083)

ANGAJÃRI

SaLon maSaj eRoTic
Găvana, str. Gîrlei nr. 52, angajează

maseuZe
cu sau fără experienţă.
Vîrsta minimă 18 ani.
Se oferă cazare, salariu atractiv + alte facilităţi.

Tel. 0753121682.
salon
c autã
colaborat ori
cosmeticã, unghii, coafor, condiþii
avantajoase. tel. 0723601898.
(c.bf: 002474)
s.c .
Kr an z
euroc enter
angajeazã lãcãtuº mecanic,
pentru montarea macaralelorturn, apt pentru lucrul la înãlþime.
firma se aflã în bucureºti. oferim
salarii atractive! relaþii la tel:
0752107853;
021/3150931.
(c.o.p.l.)
angaJãm agenþi de securitate
pentru zona piteºti. tel.
0742265504. (c.030520180016)
firmã det ergenþi angajeazã
agenþi teren fãrã limitã de vîrstã ºi
pensionari. oferim cazare dacã
este caz ul. t el. 0762960081.
(c.250420180053)
angaJãm ºofer categ. b. tel.
0784225243. (c.260420180082)
s.c. pazã ºi protecþie angajeazã
în condiþiile legii: - ºef turã;
dispecer; agent securitate. tel.
0746691461. (c.260420180047)
s.c. angajeazã ºoferi camion 7.5
t, cu experienþã ºi card tahograf,
transport marfã intern ºi extern.
tel.
0732143255.
(c.270420180012)
angaJez fatã pentru bar. salariu
atractiv .
0722226624.
(c.270420180004)
cofetãrie în piteºti angajeazã
personal cu/ fãrã experienþã. tel.
0720554575. (c.270420180004)
angaJez confecþioner textile cu
experienþã. se oferã s alariu
motivant. tel. 0721476738.
(c.270420180007)
societate angajeazã ºof eri
distribuþie
marfã.
tel.
0745007330. (c.270420180009)
angaJez pers onal spãlãtorie
auto cu/ fãrã experienþã. tel.
0743090788. (c.250420180042)
angaJez necalificat pentru
diverse munci gospodãreºti. tel.
0744860702. (c.250420180008)
angaJez m ecanic auto cu
experienþã. salariu 3.000 lei. tel.
0749592078. (c.260420180002)
s.c .
angajeazã
muncit ori
necalificaþi pentru produc þie ºi
livrat mobilier. tel. 0740076076.
(c.260420180024)
angaJez ºofer taxi. tel.
0754632676. (c.260420180034)
s.c . angajeazã inginer cu
experienþã desen tehnic pentru
proiectare
mobilier.
tel.
0740076076. (c.260420180025)
s.c. angajeazã muncitor calificat
pentru form atizat pal (circ ular).
tel.
0740076076.
(c.260420180026)
s.c. angajeazã muncitor calificat
cu experienþã pentru m ontaj
mobilier la domiciliul clientului. tel.
0740076076. (c.260420180027)
s.c . phoenix nav al angajeazã
oameni de ºantier cu experienþã în
construcþii: faianþã, gresie, ºapã,
parchet,
disponibili
pentru
delegare în franþa. presoanele
interesate pot suna la tel:
0742493490; 0771688506. cv la
a
d
r
e
s
a
:
mariana.vizireanu@phoenixmarin
e.ro (c.260420180028)
angaJez spãlãtor auto. ofer
cazare. 0740524061. (c.o.p.)
restaurant zonã centralã
angajeazã bucãtar, ajutor bucãtar.
0724901090. (c.240420180046)
firmã construcþii angajeazã
muncitori calificaþi ºi necalificaþi.
tel.
0722964478.
(c.240420180008)
bar terasã c alea buc ureº ti,
angajeazã ospãtãriþã, cunoºtinþe
minime.
te l .
0724342227.
(c.240420180068)
restaurant
angajeazã
bucãtar.
tel.
0721539174.
(c.240420180078)
restaurant c entral casa
munteneascã angajeazã: ospãtari
ºi personal spãlat vase. tel.
0786406490. (c.240420180049)
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o fiinþã dragã nouã a luat calea
spre cer. îndoliaþi în suflete ºi
plini de durere, ne despãrþim
pentru totdeauna de scumpa
noastrã mamã, soacrã, bunicã
ºi
strãbunicã,
maria
sãliªtean. îþi mulþumim
pentru tot ce ai fãcut pentru noi.
Dormi în pace, suflet bun ºi
generos! fiul Gigi, nora nuþi,
nepþii nicu ºi rãzvan.

SuPeROfeRtÃ! Parcele
250-1.000 mp, trivale,
str. Prunilor. Negociabil.
0748025725. variante.
(c.230420180034)

ofer spre închiriere apartament
2 camere, negru- vodã, complet
mobilat lux, etaj 6, preþ 220 euro.
tel.
0745209277.
(c.260420180061)
încHiriez apartament 3 camere,
parter, liber, mobilat modern,
exerciþiu. preþ 340 euro,
negociabil.
0726743916;
0745798299. (c.260420180071)
primesc în gazdã, lîngã
rectorat. tel. 0773384102.
(c.260420180045)
încHiriez apartament 2 camere,
prundu, 700 lei. 0772174544.
(c.270420180011)
ofer î nchiriere garaj, zona
banat. tel. 0748231125.
ofer spre închiriere apartament
2 camere, mobilat ºi utilat, popa
ªapcã.
te l .
0767758543.
(c.250420180041)
apartament
2
camere,
decomandat, mobilat ºi utilat de
lux, 700 lei. 0747821552.
(c.260420180023)
încHiriez garsonierã fabrica de
bere.
tel.
0722766434.
(c.260420180019)
ofertã! închiriez camere,
mobilat e la vilã, zona nordKaufland, 250 lei/ persoanã.
0772031155. (c.230420180124)
primesc în gazdã salariatã sau
pensionarã,
trivale.
te l .
0724668015. (c.240420180023)
ofer închiriere apartament 2
camere, cf. 1, et. 1, craiovei, 250
euro, negociabil. tel. 0771756155.
(c.200420180034)
ofer închiriere garsonierã
gãvana ii i, bloc nou. tel.
0765238658. (c.200420180006)
înc Hiriez/ vînd garsonierã
miov eni. tel. 0725515915.
(c.230420180002)
primesc 1 fat ã în gazdã,
trivale.
0755940204.
(c.230420180004)
înc Hiriez garsonierã curte,
prundu, 1 bãiat- 700, sau 2 bãieþi500 sau 3- 4 bãieþi- 400, inclus
utilitãþi.
0743922377
(c.200420180002)
o fe r
închiriere
central,
apartament în vilã, 120 mp, 4
camere, complet utilat. tel.
0721226470. (c.180420180015)
ofer închiriere garaj exerciþiu
lîngã
Ja m.
0744860702.
(c.100420180021)
ofer spre închiriere apartament
2 camere, de lux, erem ia
grigores cu. t el. 0740510029.
(c.030520180036)
ofer închiriere garsonierã cf. i.,
zonã centralã, complet utilatã ºi
mobilatã, centralã termicã proprie,
termosistem.
0723378889;
0724572199. (c.270420180010)
o fe r
închiriere garsonierã
mobilatã, str. depozitelor, lîngã
restaurant adina. 0721270427.
(c.270420180007)
ofer închiriere o camerã, la 2
fete, str. oituz. tel. 0799130641.
(c.020520180076)
ofer spre închiriere apartament
2 camere, central, mobilat, bloc
nou. tel. 0744318885. (c.o.p.)
ofer spre închiriere apartament
3 camere, central, mobilat, bloc
nou. tel. 0744318885. (c.o.p.)
încHiriez camerã ºi garsonierã,
fabrica de bere. tel. 0723811919.
(c.020520180098)
încHiriez camere curte, 200 lei/,
persoanã ºi garsonierã, centurã.
0752959248. (c.020520180109)
ofer spre închiriere apartament
4 camere, parter, matei basarab.
tel. 0755899133; 0744350694.
(c.030520180029)
încHiriez apartament 2 camere
mobilat ºi utilat, prundu depou.
tel.
0737015095.
(c.030520180039)
ofer spre închiriere garsonierã,
t. vladimirescu, semim obilatã,
plata avans 650 lei/lunar. tel.
0745976224;
0751040574.
(c.030520180040)
apartament 2 camere, cf. i.,
semicentral traian, mobilat
complet.
0762669679.
(c.030520180029)
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vî nd parcele 500 m p teren
sm eura -H inþeºti, intravilan,
stradal, toate utilitãþile, cadastru,
ac te la zi, negoc iabil. tel.
0756800243. (c.260420180031)
vînd proprietate smeura, închis,
toate utilitãþile. tel. 0773803697.
(c.260420180012)
vî nd teren 3.200 mp, utilitãþi,
cotmeana vis-a-vis 900 mp bonus,
4
euro/m p.
0727336623.
(c.260420180005)
vînd teren 5.000 mp, lîngã vsc
cu intrare din dn 65, asfalt, reþea
apã, electricitate, acces pe 2 laturi.
preþ
17
euro/mp.
tel.
0749353273. (c.260420180035)
vînd teren 5.500 mp, 3 km de
piteºti, zona staþiune albota,
as falt, reþea apã, electricitate,
acces pe 2 laturi. preþ 19 euro/mp.
tel.
0733521891.
(c.260420180037)

vînd/ închiriez teren 4.500 mp.
te l .
0348/410363.
(c.200420180014)
vînd teren 700 mp, varianta
piteº ti -slat ina. 0741066632.
(c.220420180029)

Mică publicitate

vî nd vilã la m unte, c omplet
utilatã, zona rucãr -dragoslavele.
tel.
0770534390.
(c.290320180004)
vî nd vilã la roºu, construcþie
nouã, 2.500 mp teren, utilitãþi -apã,
curent, fãgeþelu, 35 km de piteºti.
preþ 12.000 euro, negociabil.
0764613886. (c.020520180022)
vînd casã bãtrîneascã + teren
6.000 mp( posibilitate parcelare),
apã, curent incluse, com. suseni,
sat cerºani, preþ 60.000 lei,
urgent.
te l .
0742637813.
(c.110920170055)

Mică publicitate

angaJez

feMeIe
pentru fast-food.
tel. 0248/215740.
patiserie -simigerie zona centru
piteºti angajeaz ã patiser cu
experienþã. program 8 ore. tel.
0728788888. (c.240420180079)
an af arm angajeazã agent
comercial
(bãieþi).
permis
conducere categ. b. tel.
0723354473. (c.240420180116)
angaJez ºofer tir experienþã
prelatã, tur -retur sau comunitate.
c. v .
la
em ail:
walterauto@yahoo.com;
tel.
0784274188. (c.250420180003)

Fabrică de confecţii
angajează personal
pentru cRoiToRie.
salariu atractiv.
Condiţii excelente de lucru.
Tel. 0747116934.
magazin alimentar zona bascov
centru angajeazã urgent casieri(
bãieþi/ fet e). r og s eriozitate.
0728272590;
0757231779.
(c.250420180004)
an gaJez vînzãtoare magazin
non-s top, 2.000 -2.500 lei.
0722895652. (c.250420180005)
spãlãtorie auto angajeazã
personal, cu experienþã. tel.
0758860001. (c.260420180021)
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an gaJez
buldoex cav atorist.
0740574035. (c.190420180008)
ni g Ht
c lub
angajeazã
dansatoare ºi ospãtãriþe, cu sau
fãrã experienþã. salariu atractiv +
comision. tel. 0722303086. (c.bf:
002946)
s.c. angajeazã maistru prelucrãri
prin aºchiere pentru atelier maºini
universale
(nu
cn c).
0746652566;
0740471168.
(c.230420180042)

Familie cĂUTĂm
bonĂ,
copil vîrsta 9 luni, în Piteşti.
Salariu motivant. cerem şi
oferim seriozitate maximă.
Tel. 0748040666.
FirmĂ De consTrUcţii
angajează: ● maisTrU
consTrUcţii(coordonator
şantier) ● lĂcĂTUşi
monTaTori
● conFecţioneri TîmPlĂrie
al/PVc ● mUnciTori
necaliFicaţi.
Tel. 0744811087.

asociaţia De
ProPrieTari laleaUa
bl. Ps 2 angajează

îngrijiTor
(Femeie De serViciU),
bloc cu 4 etaje, str. Smeurei.
Tel. 0755857414.

aNGaJEZ

şoFeri Tir
internaţional tur- retur şi
şoferi TIR pentru intern.

Tel. 0720533405.
REaSTaURaNT-PUb
angajează: bUcĂTar,

ajUTor bUcĂTar,
osPĂTar, Femeie De
serVciU. Tel.

s.c. angajeazã m uncitori î n
domeniul pardoselilor decorative,
civile ºi industriale prin sisteme de
rãºini. salariu motivant de la 2.500
lei.
tel.
0740097017.
(c.230420180036)
angaJez spãlãtor auto. program
º i condiþii avantajoase. tel.
0757865577. (c.230420180046)
s.c angajeazã casier, luc rãtor
comercial în zonele trivale ºi
r ãzboieni. tel. 0765264853.
(c.230420180047)
s.c. angajeazã alificaþi sau echipã
c onstruc þii.
0747246820.
(c.230420180039)
a ng a Je z
z idari.
tel.
0762277072. (c.230420180112)
angaJãm personal (f) coffe2go.
t el.
0728279660.
(c.230420180115)
angaJãm bãiat pentru pist ã
karting Jupiter city. 0723548959.
(c.230420180136)
angaJez vînzãtoare m agazin
alimentar. tel. 0768616617.
(c.240420180002)
s.c. angajeazã manipulanþi colete
º i marfã. tel. 0721101399.
(c.240420180088)
societate angajeazã operator
calculator ºi fete salã jocuri. tel.
0726747197. (c.200420180010)
d epozit materiale construcþii
angajeazã ºoferi categoria b ºi c
º i muncitori necalificaþi. tel.
0762273720. (c.200420180030)
neo ideal construct angajeazã
muncitori calificaþi ºi necalificaþi
pentru gletuit ºi tencuit mecanizat.
t el.
0772241271.
(c.200420180013)
caut om serios pentru întreþinere
grãdinã
ºi
alte
lucruri
gospodãreºti. salariu atractiv. tel.
0767702333. (c.200420180024)
societate angajeazã ºofer 3,5t
, comunitate. tel. 0772203475.
(c.200420180015)
angaJez vînzãtoare vitrinã
îngheþatã. tel. 0736995539.
(c.200420180017)
angaJãm doamnã florãrie (cu
/f ãrã ex perienþã). 0760982747.
(c.220420180049)
pub restaurant
angajeaz ã
bucãtari, barmani ºi ospãtari.
salariu
motivant.
tel.
0740097017. (c.230420180035)

angaJez º ofer 3.5 t, pent ru
comunitate, maºinã nouã. tel.
0740135529. (c.190420180047)
on time pub îºi mãreºte echipa.
vino alãturi de noi dacã eºti
ospãtar sau ajutor de bucãtar.
salariu mot ivant. 0799942555.
(c.o.p.)
angaJez vînzãtoare florãrie
(elevã, studentã, sau pensionarã),
cu sau fãrã experienþã. program
scu r t.
t el. 0744587094.
(c.200420180004)
angaJez ºofer comunitate pentru
3.5 t. diurnã la zi. 0749261410;
0731344804. (c.170420180021)
angaJãm lucrãt or croitorie
inclusiv pensionar, cu experienþã.
tel.
0771558153.
(c.170420180061)
angaJez croitoreasã, preferabil
pensionarã. tel. 0730603603.
(c.170420180002)
angaJez ºofer comunitate pentru
7.5 t. diurnã 55 euro/ zi.
0749261410;
0731344804.
(c.170420180022)
sil confort construct angajeazã
muncitori calificaþi, zidari, dulgheri,
fierari betoniºti. tel. 0735152576.
(c.170420180026)
angaJez personal spãlãtorie
auto cu/ fãrã experienþã. tel.
0764846804. (c.080120180058)
angaJez inst alatori tehnico
sanitari ºi gaze cu permis cat. b ºi
experienþã. tel. 0740160430
(c.180420180002)
angaJez fatã cu experienþã
pentru grãtar, autogarã sud.
0744356419. (c.180420180032)
angaJez femeie de servic iu
pentru grãdiniþã. tel. 0732406704.
(c.180420180004)
gar den pub
angajeazã
bucãtar, ajutor bucãtar, ospãtari,
barman ºi femeie de serviciu. tel.
0748340230. (c.180420180006)
angaJez meseriaºi în construcþii
(special polistiren). 0766301300.
(c.190420180002)
s.c. partener rompetrol gas
angajeazã operator gpl, locaþiile
situate: albota lîngã restaurant
luxor, albota lîngã restaurant
majestic; ºi în bascov. tel.
0746036000. (c.f:0002721)

sc asToria ToTal serVice a&g srl angajeaza

geStionar depozit
Se ofera: - un loc de munca stabil,
- pachet salarial motivant inclusiv tichete de masa.
Se cer: - studii medii
- capacitatea de a comunica
- experienta minim 1 an.

cV la e-mail: marian.petrescu@tdgag.ro si
la nr. tel. fax: 0348 439 500.
relatii suplimentare la 0722 625 176.
s.c. aPĂ canal 2000 s.a. Piteşti cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.c.
brătianu nr. 24a, judeţul argeş, organizeazĂ concUrs pentru
recrUTarea unui sPecialisT la serViciUl aProVizionare pe
perioadă determinată.
atribuţiile postului constau în asigurarea gestionării stocurilor de materiale la
magazie; asigurarea aprovizionării/ livrării/ distribuirii în timp optim a materialelor şi
echipamentelor; întocmirea, verificarea şi transmiterea documentaţiei specifice
(introducere/ operare electronică date, bonuri consum, facturi, comenzi, note de
recepţie, procese verbale predare-primire materiale, etc.); urmărirea fluxului de
produse (materiale, echipamente, etc.); comunicarea cu furnizorii societăţii;
identificarea permanentă a potenţialelor îmbunătăţiri.
cerinţele şi condiţiile pentru participare la concurs: studii superioare în domenii
precum contabilitate, informatică-gestiune, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalent conform legislaţiei în vigoare; cunoştinţe utilizare MS office avansate;
cunoştinţe solide în gestionarea stocurilor şi metode de livrare a materialelor;
capacitate de adaptare, comunicare şi asumarea responsabilităţilor.
concursul constă într-un interviu ce include şi aspecte practice.
bibliografia de concurs poate fi consultată pe site-ul societăţii
www.apacanal2000.ro la secţiunea “anunţuri”.
candidaţii vor depune cazierul judiciar în original, un curriculum vitae (cV) şi copii
ale: actului de identitate, actului de studii, diplome/ atestate profesionale de
calificare, după caz, la ghişeul unic situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.c.
brătianu nr. 24a, judeţul argeş, până la data de 11.05.2018, inclusiv, orele 16.00.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefonul
0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00.

0741201200, 0746267466.
aNGaJEaZÃ:
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aNGaJĂM
şoFer proFeSioniSt,
cu domiciliul în Piteşti,
pentru transport maşini şi
utilaje numai pe ţară,
salariu minim 2.200 lei.
Tel. 0737632246.

angajez: - lăCătUş meCaniC
- SUdor electric+Co2
- eleCtromeCaniC
- mUnCitori neCaliFiCaţi.
Salariu net 1.600 - 2.000
lei. Se oferă 1 bon valori/zi.
Tel. 0726348221.

şoFer caT. D pentru:
Curse fixe regulate în convenţie pentru rutele:
Tutulesti-Mioveni DacIa
■ bradu blocuri-Mioveni DacIa
■ Retevoiesti-Mioveni DacIa
■ Valea Mare Stefanesti-Mioveni DacIa
■ Vladesti-Mioveni DacIa
■ Mioveni DacIa-Mioveni
■ Faget-Mioveni DacIa ■ balilesti-Mioveni DacIa
■ Mioveni-oarja cPS ■ Pitesti-Mioveni DacIa
■ Mogosoaia-chitila ■ Mioveni DacIa-bucuresti
■

info: 0729155155.

an gaJãm ºoferi distribuitori
produse alimentare, din piteºti,
ªtefãneºti, cãlineºti, topoloveni,
leordeni. tel. 0769059496.
(c.100420180042)
an gaJez º ofer taxi. tel.
0754316632. (c.110420180059)
cãmin bãt rîni altmed piteºti
angajeaz ã personal cu ºi f ãrã
experienþ ã, îngrijire vî rstnici.
0723777917;
0756030709.
(c.020520180090)
angaJez muncitori în construcþii.
salariu motivant. asigur cazare.
tel.
0728221750.
(c.120420180042)
an gaJez vînzãtoare- vî nzãtor
legume- fructe. tel. 0761605092.
(c.130420180012)
an gaJez f ete pentru bar ºi
grãtar. condiþii bune de lucru,
program flexibil. tel. 0744356419.
(c.130420180037)
angaJez vînzãtoare legume fructe.
t el.
0735887040.
(c.160420180094)
firmã de construcþii angajeazã
dulgheri, fierari, zidari. tel.
0744348924. (c.160420180007)
angaJez modelator pîine. tel.
0741066632. (c.220420180028)
angaJez vînzãtoare îngheþatã,
piteºti -costeºti. 0747671277.
(c.030420180008)
au toservire
angajeazã
bucãtar, ajutor,
vînzãtoare.
0741120079. (c.030520180001)
firmã angajeazã m uncitori în
termosistem.
0741931413.
(c.030520180006)
an gaJãm ospãtar/ ospãtãriþã.
tel.
0728057552.
(c.260320180022)
an gaJez ºof er c u experienþã
pentru camion 7.5 t, curse
româniaf ranþa.
tel.
0724268382. (c.280320180021)
an gaJez º ofer turcia c + e.
0744661212. (c.280320180031)

angaJez ºofer profesionist (tir)
pentru int ern ºi extern. rog
seriozitate.
0723586742.
(c.290320180019)

restaurant angajeazã ajutor
barman. condiþii deosebite.
rugãm
serioz itate.
te l .
0728119444. (c.020520180049)

angaJez º ofer c at. b pentru
comunitate. salariu 1.200 euro/
lunar.
0745158554.
(c.020520180020)
angaJãm ospãtãriþe cu sau fãrã
experienþã. salariu 1.900- 2.400
lei. program flex ibil. tel.
0728119444. (c.020520180050)
angaJãm ajutor bucãtar, pizzer,
ajutor pizzer. salariu 2.500- 3.000
lei. rugãm seriozitate. tel.
0728119444. (c.020520180051)
depozit materiale de construcþii
ªtefãneºti ºi meriºani angajeazã
ºoferi categ. b, c, ºi manipulanþi.
te l .
0762273720.
(c.020520180012)

angaJez frizer cu experienþã.
condiþii
av antajoase.
te l .
0743018515. (c.o.p.)

angaJez drujbist cu experienþã,
posesor permis auto, pentru
franþa.
0747823320.
(c.020520180044)
angaJez ºofer pentru sprinter,
cu experienþã pentru internaþional
(tur- retur). t el. 0785205520.
(c.020520180005)
angaJez v înz ãtoare stand
îmbrãcãminte. tel. 0740204099.
(c.020520180025)
angaJez vînzãtoare patis erie
fornetti în metro piteºti. nu trebuie
experienþã. nu conteazã vîrsta.
te l .
0736343750.
(c.020520180047)
angaJez m uncitor nec alif icat.
salariu 1.600 -2.200 lei, net. tel.
0762932351. (c.020520180028)
r estaurant
avangard
angajeazã bucãtãreasã, lucrãtor
bucãtãrie,
cameristã.
tel.
0723674899. (c.020520180038)
angaJez instalator ac. salariu
2.200 -2.800 lei, net. tel.
0762932351. (c.020520180029)

PUBLICAIE VANZARE
Lichidări Info Consult SPRL, lichidator al SC PROIECT ARHI
STRUCT SRL, Dosar 240/1259/2009 Tribunalul Specializat Argeş,
organizează în data de 10.05.2018, în data de 17.05.2018 și în
data de 24.05.2018 orele 11,00 la sediul lichidatorului din
Câmpulung, str. Republicii, nr.35, et.2, jud. Argeş, licitaţie publică
pentru vânzarea imobilului “Teren arabil intravilan” în suprafaţă
de 6420 mp, situat în comuna Moşoaia, sat Hinţești, jud. Argeş.
Preţul de pornire este de 32.000 Eur. Ofertantii trebuie sa depuna
pâna la începerea licita)iei o garan)ie de 10% din valoarea
imobilului în contul RO48BITRAG1RON032083CC01 deschis la
Veneto Banca Piteşti. Relaţii la telefon 0744/780648.

angaJãm personal spãlãtorie ºi
vulc anizare
auto.
te l .
0770605007. (c.020520180081)
societate construcþii angajeazã
muncitori calificaþi ºi necalificaþi, cu
permis
c onduc ere.
salariu
motiv ant. tel. 0764444563.
(c.020520180068)
angaJãm tur-retur 2 ºoferi, cu
experienþã, (3,5 tone) pe relaþia
românia
-anglia-românia.
0754065562. (c.030520180011)
angaJez îngrijitor bovine. ofer
salariu, c azare ºi masã.
0722150370. (c.030520180002)
angaJez bãieþi necalificaþi ºi
ºoferi profesioniºti, pentru parcul
de distracþii. deplasare în þarã. tel.
0753337353. (c.030520180013)
angaJãm personal curãþenie cu
contract de muncã, 4 ore/zi. rel
tel: 0757630418. (c.f: 0008077)
angaJez ºofer tir 20 tone,
pentru tur-retur. tel. 0722351069.
(c.f: 0002729)
angaJãm bucãtar ºi spãlãtor
vase. tel. 0724001356. (c.o.p.)
angaJãm ºofer profesionist cu
domiciliul în piteºti, pentru
transport maºini ºi utilaje numai pe
þarã, salariu m inim 2. 200 lei.
0 7 3 7 6 3 2 2 4 6 .
(c.020520180120)

com panie
multinaþionalã
angajeazã persoane dornice sã
înveþe o nouã meserie, pentru
posturi disponibile în braºov. se
oferã: contract de muncã perioadã
nedeterminatã, pachet salarial
atractiv, diurnã 30 lei/zi, transport
gratuit, cazare gratuitã, o masã la
fabricã. relaþii, la tel: 0746070760.
(c.030520180020)
an gaJez vînzãtoare complex
John, magazin haine dam ã.
0723592752. (c.030520180051)
încHiriez post de lucru coafor,
exerciþiu vis-a-vis de ªcoala nr 4.
tel.
0744634163.
(c.030520180026)
angaJez doamnã pentru florãrie
(cu/ fãrã experienþã). 0735123756;
0760734111. (c.030520180017)
restaurant central angajeazã
bucãtar, ajutor bucãtar, ospãtari
(fete), femeie la vase ºi barman.
tel.
0761636195.
(c.030520180028)
caut zugravi. tel. 0720538595.
(c.030520180038)
angaJez ºofer tir 20 t pentru
com unitate. 70 euro/ zi. tel.
0722351069. (c.f: 0002729)
s.c . angajeaz ã ºofer livrator
pentru zonele argeº, vîlcea,
dîmbov iþa. t el. 0248/250466.
(c.020520180070)

angajãm Bonã pentru doi
copii (3-4 ani). program lunivineri, orele 8,30-18,00.
îngrijire ºi plimbat copii,
menaj. salariu atractiv.
tel. 0734999985.
angaJãm tîmplari lemn masiv.
tel. 0724393791.

TribUnalUl argeş
cu sediul în Piteşti, str. I.c. brătianu, nr. 7, telefon:
0248/214600 organizeazĂ în ziua de
21.05.2018, ora 11.00, licitaţie pentru închirierea unui
spaţiu în incinta judecătoriei Topoloveni destinat
activităţii de multiplicare acte din dosarele instanţei.
Licitaţia va avea loc la sediul instituţiei.
Documentaţia pentru întocmirea ofertelor se poate obţine
gratuit de la comp. contabilitate al Tribunalului argeş.

sc neW Design comPosiTe srl angajează:
- perSonal pentrU montaj CaBine
- StivUitoriSt
- îmBUteliator liChide aUto.
cV-uri la e-mail: transport @newdesigncomposite.ro sau
fax 0248615050. Interviurile se vor ţine la sediul firmei din
bdul Petrochimiştilor nr. 45, Piteşti, vizavi de Vama Piteşti.
Relaţii, la tel. 0744626100.

Societate comercială
angajează mUnCitori
CaliFiCaţi şi
neCaliFiCaţi în
construcţii pentru
piteşti. Tel. 0774430829,
0746477683.

FirmĂ De consTrUcţii
angajează: ● DUlgheri
● Fierari/beTonişTi
● mUnciTori necaliFicaţi,
deplasare budapesta
● bUlDoeXcaVaTorisT
Tel. 0729101887.
Sc Send 92 angajează
pentru Royal Park

Sc angajează:

Femeie De
serViciU
pentru eVenimenTe
sîmbĂTĂ şi DUminicĂ.
Tel. 0744318600.

- osPĂTar
- bUcĂTar
- camerisTĂ.
Pachet salarial atractiv.

Tel. 0722247801.

sc TDg arges srl
angajeaza:

- agenT Vanzari
- soFer liVraTor
- maniPUlanT.
cV la e-mail: marian.petrescu@tdgag.ro si
la nr. tel. fax: 0348 439 500.
Relatii suplimentare la 0722 625 176.
ANUN PUBLIC privind decizia etapei de încadrare
S.C. OMV Petrom S.A. Bucureşti Divizia de Explorare şi Producţie
Zona de Producţie III Muntenia Vest, titular al proiectului
„Lucrări de suprafa*ă, foraj și echipare de suprafa*ă sonda 1328
Va*a„, anun)ă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de
suprafa*ă, foraj și echipare de suprafa*ă sonda 1328 Va*a„
propus a fi amplasat în comuna Săpata, jude)ul Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalită)ii, nr.
50A, jude)ul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și
la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observa)ii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării
prezentului anun), până la data de 09.05.2018

ReStAuRANt
angajează:

BARMAN/
OSPătAR.
Salarizare
deosebită.
tel. 0730072365.

Pizzeria boniTa
angajează: ■ pizzer
■ ajUtor pizzer
■ şoFer livrator
■ CaSier.
Tel. 0760582892.

ANUN PUBLIC privind decizia etapei de încadrare
S.C. OMV Petrom S.A. Bucureşti Divizia de Explorare şi Producţie
Zona de Producţie III Muntenia Vest, titular al proiectului
„Amenajare drum acces și careu de foraj, foraj, echipare de
suprafaţă și L.E.A. 0,5 kV la sonda 1349Vaţa”, anun)ă publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M.
Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul „Amenajare drum acces și careu de
foraj, foraj, echipare de suprafaţă și L.E.A. 0,5 kV la sonda 1349
Vaţa” propus a fi amplasat în comuna Vedea, jude)ul Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalită)ii, nr.
50A, jude)ul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și
la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observa)ii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării
prezentului anun), până la data de 09.05.2018

anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a
acordului de mediu
sc caroli FooDs groUP srl, anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul ,,Realizare a doua extinderi la
cladirile existente prin contruirea unor corpuri
independente si recompartimentarea punctului termic’’
in municipiul Pitesti, str. Intrarea abatorului nr. 30, judetul
arges.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul aPM arges, str. Egalitatii nr. 50a, jud. arges, in
zilele de luni pana joi, intre orele 9 -13.
observatiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura si
cu date de identificare la sediul aPM arges, str. Egalitatii
nr. 50 a, judetul arges.

