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CASE NOI, GĂVANA 3,
la cheie, complet finisate,
toate utilităţile, 220 mp,
P+1+M, 115.000 euro

Tel. 0799 00 88 22

VÎNZÃRI
DIVERSE
VÎND dicþionare, cãrþi informaþie
pentru
concursul
Câºtigã
Romãnia.Tel. 0742318110. (C.22)
VÂND sufragerie nouã. Tel.
0755765229. (C.181120190005)
VÎND puieþi de tei, frasin, salcîm ºi
stejar, preþ negociabil. Tel.
0725183581. (C.021220190038)
VÂND ovãz. Tel. 0742210249.
(C.041220190015)

Joi, 5 decembrie 2019

UTILAJE
AGRICOLE
VÎND maºinã de curãþat ºtuleþi de
porumb.
Tel.
0742210249.
(C.041220190014)

ELECTRONICE
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

VÎNZÃRI
AUTO
ROMÂNEªTI
VÂND Dacia Logan, 1.4 benzinã,
alb, 126.000 km, fabricaþie
decembrie 2005. Tel. 0723991020.
(C.291120190004)
VÂND Logan 1.400 cmc benzinã
ºi gaz, fabricaþie 2008, culoare
alb.
Tel.
0748349635.
(C.021220190012)
VÎNDEM Dacii Duster la mîna a
doua , stare impecabilã. Tel.
0725183581. (C.021220190037)

Aici se oferă

APARTAMENTE NOI - TEILOR
Central, str. Teilor / Exerciţiu,
■ GARSONIERE şi APARTAMENTE de la 50.540 euro
■ Finisaje de lux ■ Compar1mentări generoase.
0799 00 88 33 / www.maiateilor.ro

VÎND Daewo Matiz 2007, aer
condiþionat, acte la zi, preþ
negociabil. Tel. 0722444080.
(C.041220190006)
VÂND Matiz, unic proprietar. Preþ
3.000 lei. Tel. 0738685661.
(C.041220190012)

STRÃINE
UNIC Proprietar, vând
Touareg alb, 2009, full
options, 130.000 km. Tel.
0744314217.
(C.041120190004)

VÂND Astra G Caravan fabricaþie
2002, 1998 cmc, dotãri; piele,
jenþi, închidere, preþ 6.500 lei
negociabil, stare foarte bunã. Tel.
0728302958. (C.291120190002)
VÂND Mercedes Sprinter 316, an
2015, 7, europaleþi, pat dormit,
sirocou, stare forte bunã.Tel.
0733420574. (C.291120190009)
OPEL Vectra, 500 euro.
0720011721. (C.021220190009)
VÂND Toyota Avensis, negru,
2006, 1.8 benzinã, preþ 3.000 euro.
Tel. 0722232313. (C.26112032)
VÎND Skoda Octavia 1,9 TDI, gri,
an fabricaþie 2007, km 258370,
preþ 2.500 euro. Tel. 0733032714.
(C.031220190005)
VÂND Skoda Superb, 2004,
Diesel, proprietar. Nu necesitã
investiþii.
3.100
euro.
0740078237. (C.031220190007)

VÎNZÃRI
IMOBILIARE
GARSONIERE
CRAIOVEI confort 1, centralã
termicã
etaj
intermediar.
0735550223. (C.021220190019)
PROPRIETAR, vând garsonierã,
Popa ªapcã, etaj 3/3, negociabil,
38.700
euro.
0729851286;
0744618889. (C.181120190014)
VÎND garsonierã Rãzboieni etaj 1,
17.500
euro.
0720011721.
(C.021220190007)

Apartamente
2 camere
VÂND apartament 2
camere, la 10 km de
Piteºti. Apartamentul are
40 mp, boxã separatã
260 mp teren, toate
utilitãþile ºi totul
schimbat, nou, la cheie.
Preþ 22.000 euro,
negociabil. Tel.
0720411585.
(C.031120190004)

VÎND apartament 2 camere
Craiovei bl S3, preþ 72.000 euro.
Tel.
0746184221.
(C.281120190007)
VÎND apartament 2 camere
ultracentral, preþ 53.000 euro. Tel.
0736366182. (C.281120190009)
SPITALUL Militar -Negru Vodã
etaj1,
liber.
0735550223.
(C.021220190020)
TRIVALE etaj 1 decomandat
,mobilat
utilat,
56
mp.
0735550223. (C.021220190021)
2 camere Trivale, Mambo etaj 3,
29.000
euro.
0720011721.
(C.021220190008)
RÃZBOIENI confort 2, etaj 3,
balcon
centralã
proprie.
0735550223. (C.021220190022)

Apartamente
3 camere
ApArtAmente noI
cu 3 camere.
Finisate.Zonă centrală,negru Vodă.

www.carpati.maia.ro
0799 00 88 22
CALEA Bucureºti Liceul MIU, etaj
1, liber, 60 mp. 0735550223.
(C.021220190024)
GÃVANA 2 Albina, confort 1,
1982,
preþ
62.500
euro.
0735550223. (C.021220190023)

senzaţii tari!
BRUNETÃ, sunã-mã ºi vin la tine!
Piteºti.
0727695729.
(C.261120190019)
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BRUNETÃ 25 ani, te aºtept la
mine.
Am
locaþie.
Tel.
0741552756. (C.181120190043)
MASAJ de relaxare numai pentru
persoane
serioase.
Tel.
0738314438. (C.251120190042)
OANA. Te aºtept la mine pentru
clipe de vis! 0740905831.
(C.291120190016)

AMALIA sunãmã ºi nu vei
regreta. Pupici! Tel. 0744958144.
(C.291120190017)
BUNÃ! sunt Ramona 23 ani , te
aºtept la mine domn generos.
0758872085. (C.021220190006)

BRUNETÃ, sexy, te aºtept la
mine!
Tel.
0742661363.
(C.021220190017)
OFER
companie
plãcutã
domnilor. Tel. 0755202373.
(C.031220190001)

VÂND apartament 3
camere, et. 1, Banat, 51
mp, conf. 2, centralã,
îmbunãtãþit, 52.000 euro.
0721301720.
(C.041120190015)

VÂND apartament 3 camere,
Gãvana II, confort I, etaj 1,
îmbunãtãþit. Tel. 0722634566.
(C.251020190002)
VÎND apartament 3 camere, 2
grupuri sanitare, 3 balcoane,
centralã proprie, aer condiþionat,
etaj 6/7, 84 mp, Calea Bucureºti,
în faþa hotelului Ramada, 71.000
euro negociabil. Tel. 0740250708.
(C.291120190019)
CRAIOVEI, etaj intermediar, 65
mp, 53.000 euro. 0735550223.
(C.021220190025)
VÎND apartament 3 camere
suprafaþã de 65 mp Trivale izvor,
Complex 1, etaj 9, stradal, loc de
parcare, dotãri; 2 bãi ,2 balcoane
Open, aer condiþionat, 2 debarale,
centralã termicã, zugrãvit recent,
mobilat cu gust, utilat (aragaz,
frigider, maºinã spãlat) 66.000
euro negociabil. 0722247636.
(C.031220190020)
VÎND schimb apartament 3
camere semidecomandat, confort
1,
etaj,
4/4,
Expo-Parc.
0751776652. (C.031220190019)

CASE
CASÃ Prelungirea
Craiovei, 900 mp inclusiv
curte, complet utilatã, 5
dormitoare, living,
bucãtãrie, etc.
0744314217. (C.BF: 1086)

VÂND casã com Suseni, jud
Argeº, 4.000 mp teren, livadã de
pomi.
Tel.
0722688561.
(C.111120190002)

CERTIFICAT
ENERGETIC

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

VÂND casã, toate utilitãþile, zona
Retevoieºti. Tel. 0768259566.
(C.261120190028)
VÂND/ Închiriez vilã Gãvana 3,
220 mp locuibili, curte 500 mp.
Tel.
0745761412.
(C.191120190003)

CADASTRU
CARTE FUNCIARÃ
Rapid! Ieftin!
Nu se percepe TVA!
0248280813, 0744273422
VÂND casã+ teren, com. CucaArgeº.
Tel.
0748098199.
(C.191120190009)
VÂND vilã cu toate utilitãþie,
ºoseaua
Naþionalã.
Tel.
0770291137;
0752123838.
(C.241120190009)

VÂND casã +teren 4.000 mp,
panoramã zona Valea Mare
ªtefãneºti, Tel. 0737983592.
(C.211120190001)
VÂND casã Albota, toate
utilitãþile, preþul zonei. Tel.
0720266907;
0720905006.
(C.031220190016)

TERENURI
VÂND teren 537 mp, deschidere
22 m, Smeura de Sus. Tel.
0744285278. (C.011120190006)
VÂND 4.600 mp teren
construcþii, 10 km de
Piteºti, toate utilitãþile,
zonã liniºtitã între vile,
preþ 5 euro/ mp. Accept ºi
variante auto. Tel.
0720411585.
(C.031120190003)

VÂND teren 10. 000 mp Albota,
stradal, utilitãþi. Tel. 0745897813.
(C.151120190012)
TEREN intravilan ªtefãneºtiPrimãverii, 8.000 mp, utilitãþi,
parcelabil,
negociabil.
0729151416. (C.191120190022)
PROPRIETAR
vînd
teren
intravilan, 600 mp Bascov.
0721209471 (C.021220190035)
VÂND teren intravilan
8.000 mp, Albota lângã
Institut, 5 euro/ mp. Tel.
0723333599.

VÂND teren 8.300 mp+
5.149 mp, livadã pruni,
intrare Podul Broºteni.
Tel. 0723333599.

SPAÞII

VÎND/ÎNCHIRIEZ

SPATII COMERCIALE,
stradal, Craiovei,
120/140 mp.
Tel. 0799 00 88 22.
OFER spaþiu comercial 185 mp,
nivel, 1000 euro net- nivel, 4 nivele,
direct proprietar. Strada Ion C.
Lerescu 8, lângã CEZ ENERGY,
Kaufland,
3
Benzinãrii.
0744390010. (C.F: 5037)

ÎNCHIRIERI
OFER spre închiriere garsonierã
confort 1 Exerciþiu, mobilatã
utilatã.
Tel.
0723448911.
(C.291120190003)
ÎNCHIRIEZ camerã la casã, unadouã persoane, pe termen lung,
Trivale.
0751602594.
(C.031220190021)
GARSONIERÃ curte,
Prundu, 1 bãiat- 800; 2
bãieþi 500 lei; 3-4 bãieþi 400 lei. Inclus utilitãþi.
0743922377.
(C.131120190036)

ASOCIATIA DE TINERET

SOLARIS ORGANIZEAZÃ:
■ CURSURI DE CALIFICARE RECALIFICARE
CURSURI AVIZATE I.S.C.I.R.
- COFETAR-PATISER
- BUCÃTAR
- OSPÃTAR
- LUCRÃTOR ÎN COMERT
- MÃCELAR-TRANSATOR
- LUCRÃTOR PREL. CÃRNII
- VÎNZĂTOR
- OPERATOR MEZELURI
- MORAR PANIFICATIE
- NOTIUNI FUNDAMENTALE IGIENÃ
- COAFOR - FRIZER
- MANICHIURĂ
- MASEUR
- COSMETICIAN
- CAMERISTÃ HOTEL
- CONTABILITATE
- OPERATOR INTRODUCERE
VALIDARE si PREL. DATE (PC)
- INSPECTOR RESURSE UMANE
- ADMINISTRATOR PENSIUNE
- FLORICULTOR
- PEISAGISTICÃ
- CROITOR
- INSPECTOR SSM

- MASINIST UTILAJE CALE SI
TERASAMENTE
- LÃCÃTUS MECANIC
- MECANIC AUTO
- ELECTRICIAN AUTO
- ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCŢII
- SUDOR
- SCULER MATRIŢER
- IZOLATOR
- INSTALATOR INSTALATII
TEHNICO-SANITARE si GAZE
- ZIDAR - PIETRAR
- FIERAR BETONIST
- DULGHER - TÎMPLAR PARCHETAR
- INSTALATOR INSTALAŢII
ÎNCÃLZIRE CENTRALÃ
- MONTATOR PERETI si
PLAFOANE GHIPS CARTON
- CONFECTIONER MASE
PLASTICE si ALUMINIU
- LUCRÃTOR CRESTERE ANIMALE
- LUCRÃTOR CULTURÃ PLANTE

DESCHIDEREA VA AVEA LOC LA DATA DE 13.12.2019
PLATA ÎN 3 RATE

Relatii, la sediul asociatiei din Pitesti, str. Al. Odobescu nr. 11,
● STIVUITORIST - AUTOMATIŞTI CENTRALE TERMICE
● MACARAGIU
- LIFTIER
- OPERATORI RECIPIENTE GPL
● FOCHIST
(OPERATOR CAZANE) - LABORANT OPERATOR TRATAREA APEI
Cãmin 1 SECONA, etaj II, cam. 1, (zona Piata Ceair), tel.
0248/222200, 0248 606 222, 0744 102 000
si Bdul Republicii bl. 5, IRTA (vizavi de AJOFM), tel 0248 222 228.

CERTIFICATUL DE CALIFICARE PROFESIONALÃ SE ELIBEREAZÃ
ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII ÎNVÃTÃMÎNTULUI.

PRIMESC în gazdã salariate,
elevi, studenþi, nefumãtori,
termen
lung,
Trivale.
0348/802539. (C.261120190003)
ÎNCHIRIEZ garsonierã
curte 1 bãiat 800 incluse
utilitãþile. Tel.
0743922377.
(C.291120190015)

VÂND aparat
medical
biorezonanþã
(300 terapii).
0723333599.

MEDITAÞII
MATEMATICÃ orice nivel. Prima
ºedinþã gratis. Posibil acasã la
elev.
0726348243.
(C.251120190004)

PRESTÃRI
SERVICII

ÎNCHIRIEZ camerã la casã,
Gãvana.
Tel.
0741125103.
(C.261120190031)

REPARAÞII MAªINI SPÃLAT
AUTOMATECOCIOABÃ.
GARANÞIE 12 LUNI. DEPLASARE
GRATUITÃ.
0248/645543;
0723321716; 0748331545. (C.F:
0002878)
REPARAÞII
maºini
spãlat.
0736758282. (C.BF: 617)
AMENAJÃRI
interioare/
exterioare. Tel. 0720538595.
(C.221120190001)
CAUT echipã de muncitori
construcþie casã Sãlãtrucu Argeº.
Tel.
0742356278.
(C.251120190001)
TRANSPORT marfã. 0770346626.
(C.071120190017)
REPARAÞII maºini de spãlat.
0761939122. (C.171020190031)
EXECUT zugrãveli, glet, lavabilã,
gresie, faianþã,
parchet.
0748145223. (C.281120190015)
EXECUTÃM gresie, faianþã,
parcht, polistilen rigips, etc. Tel.
0766301300. (C.291120190005)
TENCUIELI, finisaje, gresie,
faianþã
-dupã
catalog.
Apartamente ºi case. Avantajos.
0756359303. (C.121120190001)
ZIDÃRIE tencuieli, glet, faianþã,
gresie, termosistem. Calitatea
face
preþul.
0745430252.
(C.261120190001)
CADASTRU-carte
funciarã!
Terenuri-390 lei! Apartamente-210
lei!
Certificat
energetic.
0723290682. (C.291020190002)
DEMOLÃM orice asigurãm
transport. Tel. 0766301300.
(C.291120190006)
TRANSPORT
ieftin.
Tel.
0766301300. (C.291120190007)
IEFTIN bun ºi de calitate! ªcoalã
ºoferi cu Golf 7. Tel. 0770600538.
(C.291120190018)
INSTALAÞII electrice interioare.
0725514447. (C.021220190010)
PROFESIONIªTI
executãm
termosistem la blocuri/case,
garanþie.
Amenajãri
interioare/exterioare,
gresie,
rigips, glet, parchet, ºape,
tencuieli. Calitate garantatã, preþ
accesibil.
Seriozitate.
0755488307. (C.021220190039)
REPARAÞII frigidere, domiciliu.
0752154588. (C.031220190009)

PRIMESC în gazdã elev (liceu),
student,
zona
Dedeman.
0348/410283;
0726389194.
(C.261120190033)
OFERTÃ! Închiriez camere,
mobilate la vilã, Nord-Kaufland,
275 lei/ persoanã. 0772031155.
(C.261120190016)
OFER spre închiriere apartament
2 camere, utilat, mobilat,
Banatului.
0753078536.
(C.191120190019)
OFER închiriere garsonierã
mobilatã 25 mp, utilatã, în bloc
nou, zona Teilor, preþ 1.000 lei.
Tel.
0753768199.
(C.291120190020)
OFER spre închiriere apartament
3 camere, mobilat, utilat totul nou,
zona Bere. Tel. 0744518254.
(C.211120190051)
PRIMESC în gazdã zona Gãvana,
salariaþi.
Tel.
0748318889.
(C.021220190034)
PRIMESC o fatã în gazdã, zona
Nord Spitalul Militar. Tel.
0348/419474. (C.021220190015)
TRIVAlE 2 camere mobilat, utilat,
800
lei.
0734171355.
(C.021220190026)
OFER închiriere garsonierã,
Sfânta Vineri, mobilatã, utilatã.
Tel.
0763195400.
(C.021220190018)
OFER închiriere o camerã în
apartament,
Prundu.
0348/405519;
0724728098.
(C.271120190006)
PRIMESC în gazdã zona Nord.
Tel. 0739649545; 0720238636.
(C.031220190003)
OFER spre închiriere garsonierã
Gãvana 3, mobilatã, 1.000 lei. Tel.
0727550623. (C.031220190023)
PRIMESC în gazdã la casã, zona
Poliþie- Rãzboieni. 0773331186.
(C.031220190015)
ÎNCHIRIEZ garsonierã la casã,
semicentral, contorizotatã, intrare
separatã, pentru familie salariatã,
600
lei.
0733929438.
(C.031220190008)
PROPRIETAR ofer închiriere
apartament
2
camere,
ultracentral, etaj 1/4, lux,(
deasupra restaurant Mateo), 330
euro/
lunar.
0732361366.
(C.041220190003)
OFER spre închiriere apartament
2 camere , parter Trivale. Tel.
0771234059. (C.041220190005)
OFER închiriere apartament 2
camere,
ultracentral.
Tel.
0723600193; 0742966016. (C.mb)
OFER pentru închiriere garaj. Tel.
0742210249. (C.041220190013)

CAUT femeie pentru îngrijire
bãtrân deplasabil, permanent în
mediul rural, condiþii decente. Se
oferã salariu, masã, cheltuieli de
întreþinere. Tel. 0771571995.
(C.031220190012)

MEDICALE

MATRIMONIALE
DOMN, 48 ani, divorþat, caut
doamnã
pentru
prietenie,
cãsãtorie.
Seriozitate.
0759533544. (C.111120190001)
EMILIAN, caut fatã prietenie,
cãsãtorie, între 30 ani. Tel.
0751017216. (C.241120190003)
DOMN, singur, locuinþã proprie,
maºinã, din Rm. Vâlcea, caut
doamnã, pentru cãsãtorie /
prietenie, vârsta între 25 ºi 50 de
ani.
Tel:
0726310882
ºi
0742123650. (C.241120190035)
DOMN 58 ani doresc sã cunosc
doamnã domniºoarã pentru
cãsãtorie cu vîrsta 50-55 ani. Tel.
0749320760. (C.021220190002)
TÎNÃR drãguþ, 28 de ani, caut
relaþie serioasã pentru prietenie
,eventual cãsãtorie. 0755848912.
(C.021220190004)
40 ANI, doresc cunoºtinþã
doamnã plinuþã, indiferent de
vârstã.
0760444453.
(C.191120190008)
DRÃGUÞ, caut partenerã de viaþã.
Tel.
0738444500.
(C.211120190011)
TÂNÃR, 1,85, brunet ochii
albaºtri, singur, 39 ani, casã,
serviciu, fãrã vicii, doresc sã
cunosc o fatã, 30--40 ani pentru
cãsãtorie.
Seriozitate.
Tel.
0746087163. (C.021220190042)
TÂNÃR, înalt, cu serviciu, casã,
maºinã,
caut
domniºoarã,
doamnã frumoasã, prietenie,
cãsãtorie.
0726530017.
(C.021220190013)
DOMN 49 ani caut doamnã pentru
cãsãtorie. Tel. 0740965231.
(C.281120190006)
BÃRBAT, 35 de ani, cu serviciu
stabil, cu locuinþã la þarã,
despãrþit legal, caut doamnã,
pentru cãsãtorie, 41 de ani, 42
maxim. Tel. 0729245349. (C.BF:
1253)

ANIMALE
VÎND curcani, 15 lei/ kg în viu. Tel.
0742746558. (C.041220190004)

MICI AFACERI
CUMPÃR dosare ºi puncte ANRP.
0745897813. (C.151120190013)
S.C. vinde utilaje tâmplãrie lemn
masiv ( freze, abric, grosime,
fierãstraie) ; închiriazã halã 450
mp pasarelã ªtefãneºti, 2 euro/
mp; închiriazã spaþiu 140 mp
Calea Bucureºti, Piteºti. Relaþii.
0799079623. (C.041220190008)

TRIBUNAUL ARGEŞ organizează în ziua de
17.12.2019, ora 11.00, la sediul din Bdul. I.C.
Brătianu nr.7, Piteşti, LICITAŢIE PUBLICĂ privind
ÎNCHIRIEREA SPAŢIILOR DESTINATE ACTIVITĂŢII DE
COPIERE, MULTIPLICARE ACTE DIN DOSARELE
INSTANŢELOR, aflate în incinta Tribunalului Argeş,
Tribunalului Specializat Argeş şi Judecătoriilor
Piteşti, Câmpulung, Curtea de Argeş, Costeşti şi
Topoloveni.
Documentaţiile pentru întocmirea ofertelor se pot
obţine de la Tribunalul Argeş. Tel. 0248/ 214600.
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE.
OMV Petrom SA Bucureşti, titular al proiectului Relocare PMAN şi
conducte sondele 2014 şi 2015 Bradu, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş, în
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru
proiectul Relocare PMAN şi conducte sondele 2014 şi 2015 Bradu,
propus a fi amplasat în com. Bradu, T8, T9, jud Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul APM Argeş din Piteşti, str. Egalităţii nr. 50,
judeţul Argeş, în zilele de luni-vineri, între orele 10-13, precum şi la
următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeş, în termen de 10 zile de la data
publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeş.

ANGAJÃRI
Societate comercialã furnizor
Dacia Renault angajeazã sudori,
lãcãtuºi mecanici ºi electricieni.
Salariu 4.300 lei. Tel. 0741213846.
(C.041020190008)
ANGAJEZ personal spãlãtorie
auto.
0754250879.
(C.271120190016)
CÃMIN
bãtrâni
particular
angajeazã infirmierã. 0766683524.
(C.281120190010)
SOCIETATE transport angajeazã:
conducãtori auto 3.5 t (frigo),
posesor categ. B, cu experienþã
minimum
1
an,
pentru
comunitate. Salariu motivant.
0745190228; 0742219299. (C.BF:
1267)
FIRMÃ Transport persoane
angajeazã ºofer cat. D, cu atestat;
mecanic de microbuze ºi
autobuze. Se oferã: salariu
motivant, condiþii de muncã
foarte
bune.
0724444244;
0734999970. (C.111120190015)
S.C. cu sediul în ªtefãneºti, profil
fier forjat angajeazã muncitori
calificaþi ºi necalificaþi, experienþa
în domeniul constituie avantaj
.Salariu atractiv în funcþie de
competenþe, dupã proba de lucru.
Deasemenea
permisul
de
conducere constituie avantaj.Tel.
0728007400. (C.021220190029)
S.C. angajeazã pentru atelier
mecano-sudurã în Mãrãcineni
frezor universal, ºi sudor MIGMAG. Tel. 0746270850. (C.BF:
1194)
ANGAJEZ ºofer camion 7,5 tone
intern, garaj în Topoloveni. Tel.
0726739885. (C.BF: 1270)
ANGAJEZ ºofer TIR intern ºi
extern,
tur-retur,
garaj
Topoloveni. Tel. 0726739885.
(C.BF: 1270)

Ziarul nostru îºi rezervã dreptul de a-ºi selecta clienþii
pentru anunþurile de micã publicitate.
ANGAJÃM ospãtãriþe cu / fãrã
experienþã pentru perioadã lungã.
Program de lucru lejer ºi flexibil,
salariu
deosebit.
Rugãm
seriozitate. Tel. 0724323981.
(C.211120190007)
ANGAJÃM
recepþionere/
cameriste.
Tel. 0756201911;
0726930306. (C.021220190001)
ANGAJÃM patiser ºi vânzãtor
patiserie. Tel. 0740068527.
(C.181120190050)
ANGAJEZ lucrãtor comercial
pentru super market Lunca
Corbului. Tel. 0741068680.
(C.191120190010)
OPTICA ZOF angajeazã personal
cu ºi fãrã experienþã. Sunaþi între
orele 9.00-11.00, la
tel.
0729971011;
0745030921;
0248/213033. (C.021220190041)
S.C. angajeazã urgent deservent
buldoexcavator. Tel. 0722421125.
(C.041220190007)
RESTAURANT Forever angajeazã
ajutor de bucãtar( fatã) cu
experienþã. Salariu fix + bonusuri
la vînzãri ºi la evenimente. Tel.
0744614748. (C.021220190033)

S.C. angajeazã manipulant. Tel.
0740315360. (C.031220190011)
ANGAJEZ ºoferi profesioniºti
experienþã TIR, transport intern.
Sistem
platã
avantajos.
0744422482. (C.031220190022)
FIRMA Divers Adi Trans
angajeazã ºoferi profesioniºti(
TIR) pentru curse tur- retur
RomâniaPolonia.
Tel.
0753027706.
Adrian.
(C.031220190013)
FIRMÃ Multinaþionalã
de
securitate angajeazã bãrbaþi ºi
femei pentru obiectiv Industrial,
Piteºti.
Tel.
0720809912;
0756051580. (C.031220190004)
SPÃLÃTORIA auto Star Wash din
incinta Vivo Mall Piteºti angajeazã
personal cu sau fãrã experienþã.
Tel.
0746636457.
(C.031220190017)
ASOCIAÞIA de Proprietari cautã
firmã specializatã pentru oferte
privind zugrãvire de scarã bloc
P+4, cu huma datã jos. Execuþii
glafuri, geam termopan, glet ºi
zugrãvire. Aºteptãm oferte la mail
asociatiaproprietari11@yahoo.co
m. (C.031220190018)

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL, desemnată în calitate de
lichidator judiciar al societă0ii FERO-ART 2005 SRL,
organizează licita0ie publică cu strigare pentru vanzarea
urmatoarelor bunuri: ■ imobil Teren în suprafata de 1.000
mp, situat în Loc. Stefanesti, jud. Arges; ■ mijloace de
transport: 2 autoutilitare dacia 1307 în stare
nesatisfăcătoare; ■ ventilator și dispozitiv de rulat vertical.
Pre0ul de pornire în cadrul ședin0elor de licita0ie este
diminuat cu 50% fa0ă de pre0ul stabilit prin evaluare.
Licita0ia va avea loc în data de 22.11.2019 ora 15:00, in Cluj
Napoca, str. Ludwig van Beethoven nr.29A, jud. Cluj.
Documenta0ia de înscriere va putea fi depusă până la ora
15:00, în ziua anterioară licita0iei. În caz de neadjudecare
licita0ia se va repeta în datele de 29.11.2019, 13.12.2019,
17.01.2020,
31.01.2020,
14.02.2020,
21.02.2020,
13.03.2020, 27.03.2020, 10.04.2020.
Informa.ii suplimentare se pot ob.ine la tel: 0264.432.603.

ANUNŢ PUBLICITAR
1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
■ Consiliul Local al ORASULUI COSTESTI , STR VICTORIEI, nr. 49, tel. 0248.672320 /, fax. 0248.672717, email: primarie@primariacostestiag.ro, cod fiscal: 4834769, cont IBAN: RO09TREZ24A510103200130X .
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează
să fie concesionat:
■ Obiectul concesiunii îl constituie terenul în suprafaţă de 120,00 mp, identificat cu număr cadastral 84300 al localitatii Costesti, aparţinând domeniului public al Orasului Costesti, situat în strada Victoriei , conform OUG
57/2019 şi HCL. 57/29.10.2019.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
■ Se regăsesc în Caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
■ Documentaţia de atribuire se va obţine de persoane juridice de drept privat român interesate si persoane fizice romane interesate, pe suport de hârtie de la sediul Primăriei Orasului Costesti, str. Victoriei , nr. 49 în baza unei
solicitări depuse la Registratură, la cerere şi achitarea contravalorii .
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire:
■ Compartimentul Dezvoltare locala si Achizitii publice, Primăria Orasului Costesti, str. Victoriei, nr. 49.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019:
■ Valoarea documentaţiei este de 100 lei si se poate achita în numerar la Directia de Taxe si Impozite Locale
Costesti.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
■ 24.12.2019, ora 16:00
4. Informaţii privind ofertele:
■ Ofertele se depun în plic, în limba română.
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
■ 30.12.2019, ora 16:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
■ Ofertele se depun la sediul Primăriei Orasului Costesti, Str. Victoriei, nr. 49, secretariat .
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
Fiecare participant depune o singură ofertă în două exemplare (original şi copie).
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
■ 06.01.2020. ora 12:00, Primăria Orasului Costesti, str Victoriei, nr. 49, sala de sedinte.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
■ Tribunalul Arges- secţia Contencios Administrativ Fiscal, bdul I.C. BRATIANU, nr. 7, tel. 0248/216.599, fax:
0248/212410, e-mail: tr-arges@just.ro
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
■ 04.12.2019.
PRIMAR, ING.BAICEA ION

Cauţi un loc de muncă?
Sute de anunţuri de angajare în

Curierul zilei.

Anunturi de mare şi mică publicitate,
eficienţă şi profesionalism.

Alege ziarul cu cel mai mare tiraj!
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SERVICII
ÎNGRIJIRE

DIVERSE
SOLICIT împrumut 1.000 euro pe
3 luni, garanþii imobiliare. Tel.
0799475426. (C.021220190030)

MEDIATOR - pricini penale.
0758696894. (C.BF: 1167)

Joi, 5 decembrie 2019

PRIMESC în gazdã, str. Þepeº
Vodã 24. Tel. 0751769263. (C.bf:
1148)

ECHIPÃ de construcþii executã
case la roºu, din lemn, amenajãri
interioare -exterioare. Ofer ºi cer
seriozitate. Tel. 0755652602.
(C.271120190002)

Mica publicitate

CAUT colegã apartament, zona
Prundu, mobilat, utilat, 400 lei/
lunã.
Tel.
0720125332.
(C.251120190044)

Publicitate

ANUNT de vânzare, prin licitaţie publică deschisă cu strigare.
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC PITEŞTI, cu sediul în
Piteşti, ORGANIZEAZĂ în data de 13.12.2019 ora 11.00, la sediul
său din srada Obor nr.3, Piteşti, jud Argeş, licitaţie publică
deschisă cu strigare pentru vînzarea de deşeuri fier vechi,
rezultate din dezafectarea şi casarea unor bunuri care aparţin
ADP Piteşti( aprox. 37.906 kg). Anunţul complet poate fi
vizualizat la adresa; www.primariapitesti.ro secţiunea *
Anunţuri* precum şi la sediul Administraţiei Domeniului Public
Piteşti, strada Obor nr. 3 Piteşti jud Argeş.
Informaţii suplimentare la tel; 0248/223526.-int 127.

S.C. APĂ CANAL 2000 S.A.,

cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A,
judeţul Argeş, ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru ocuparea
unui post de
LĂCĂTUŞ MECANIC la Secţia Staţia de Epurare Piteşti.
Sarcinile de bază ale postului de lăcătuş mecanic constau în
execuţia lucrărilor de natură mecanică în vederea asigurării
lucrărilor de întreţinere, revizii-reparaţii planificate sau
accidentale a utilajelor şi instalaţiilor din cadrul Sec.iei Sta.ia de
Epurare Pitești.
Cerinţele şi conditiile de participare la concurs sunt: studii medii
de specialitate, şcoală profesională sau cursuri de calificare de
scurtă durată în domeniu; apt din punct de vedere medical pentru
lucrul la înălţime şi pentru manipularea manuală a maselor;
constituie avantaj disponibilitatea de a participa prompt la
intervenţii în caz de avarii.
Concursul constă într-un interviu şi include aspecte practice.
Bibliografia pentru concurs constă în manuale şi cărţi din
literatura tehnică de specialitate referitoare la noţiuni de
lăcătuşerie mecanică.
Candidaţii vor depune un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului
de identitate, actului de studii, la ghişeul unic al societăţii situat
în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24 A, judeţul
Argeş, până la data de 13.12.2019, inclusiv, orele 16.00.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la
telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.0016.00.

SC CONSTRUCŢII angajează:

INSTALATORI, ELECTRICIENI, FINISORI,
TÂMPLARI, MUNCITORI NECALIFICAŢI,
pentru detaşare în Londra, în perioada februarie 2020 decembrie 2020. Relaţii, tel. 0729101887.

Joi, 5 decembrie 2019

Centrul Medical de Ortopedie
PITEŞTI angajează

ASISTENTĂ promoţia
2018-2019 sau ELEVE anul

II- III(scolii Sanitare, indiferent
de specialitate).

Tel. 0723290519.

S.C. ELECTRO METAL, CONSTRUCT S.R.L.,
cu adresa în oraş Ştefăneşti, Valea Mare
Podgoria, str Cavalerului, nr. 368C, jud.
Argeş, iniţiază elaborarea unui Plan
Urbanistic Zonal ( PUZ+RLU ) situat în
Ştefăneşti, str Cavalerului, Sat Valea
Mare, jud Argeş, pentru obiectivul
LOCUINŢE COLECTIVE (c1, c2,c3 ) P+3E,
întocmire P.U.Z.
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ANUNŢ PUBLIC NR 1.
SC TOMESCU VALERICA LOREDANA, avînd sediul în Tudor
Arghezi nr. 2, bl MS5, sc A, etaj 1, apart. 6, jud Argeş,
localitatea Piteşti, titular al planului programului, din
localitatea Albota str T12 P89 jud Argeş anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului
de mediu pentru planul/ programul menţionat şi
declansarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului programului poate fi consultat la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Argeş, din
localitatea Piteşti, str. Egalităţii nr.50 A jud Argeş, de luni
pînă joi între orele 9.00-11.00.
Observaţii comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul
APM Argeş, în termen de 18 zile de la data pulicării
anunţului.

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE.
CONTOR MONICA - IONELA persoană fizică autorizată,
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului *Construire platformă
gunoi de grajd*, propus a fi amplasat în com Mioarele, sat
Coceneşti, pct* Conceneşti, jud Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeş din Piteşti
str. Egalităţii, nr 50, judeţul Argeş, in ziua de 05/12/2019
între orele 10-14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro.
2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la
data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii
competente pentru protecţia mediului.

Angajez: ■ VÎNZĂTOR

STAŢIE GPL,

cu sau fără experienţă (femei sau barbaţi).
Se oferă carte de muncă, salariu+comision din vînzări.
■

2 MUNCITORI CONSTRUCŢII
amenajări interioare.
Tel. 0722/252060.

HOTEL ULTRACENTRAL
angajează:

BUCĂTAR, AJUTOR
BUCĂTAR, OSPĂTAR,
OSPĂTĂRIŢĂ.
TEL. 0723670611.

HOTEL ULTRACENTRAL
angajează:

BUCĂTAR, AJUTOR
BUCĂTAR, OSPĂTAR,
OSPĂTĂRIŢĂ.
TEL. 0723670611.

CONSTRUIM HALE INDUSTRIALE ÎMPREUNĂ,
angajăm în condiţii excelente:
❚

DULGHERI ❚ FIERARI
❚ ZIDARI ❚ LĂCĂTUŞI

Pentru detalii, vă rugăm să sunaţi la
0248/210 145 sau 0747/198 714.

S.C. Apă Canal 2000 S.A. Piteşti,

cu sediul în municipiul Piteşti, Bdul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul
Argeş, ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru ocuparea unui post de
OPERATOR CIRCUITE REŢEA APĂ la Secţia Operare
Costeşti.
Sarcinile de bază ale postului de operator constau în
supravegherea şi asigurarea bunei funcţionări a instalaţiilor şi
utilajelor staţiei de tratarea apei potabile.
Condi.iile de participare la concurs sunt: studii medii şi calificare
în domeniul operării circuite reţea apă; apt pentru manipularea
manuală a maselor; constituie avantaj deţinerea permisului de
conducere categoria B, valabil.
Concursul consta într-un interviu ce include și aspecte practice.
Bibliografia pentru concurs: manuale şi cărţi din literatura de
specialitate ce includ noţiuni despre întreţinerea şi operarea
reţelelor de apă.
Candidaţii vor depune un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului
de identitate, documentelor care atestă nivelul de studii şi
calificare în domeniu, permis conducere (după caz), la ghişeul unic
situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A,
judeţul Argeş, până la data de 10.12.2019, inclusiv, orele 16.00.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la
Serviciul Personal, telefon 0248.217.399, în zilele lucrătoare,
între orele 08.00-16.00.

SOCIETATE COMERCIALĂ
angajează ŞOFERI
PROFESIONIŞTI cu
experienţă pentru:
cimentruck, camion 40
to extern (tur-retur) şi
intern 40 to. Salariu
atractiv. Telefon 0754
812 152/0736 009 241
Ene Cristi.

S.C ANGAJEAZĂ

ŞOFERI TIR

pentru Comunitate.
SALARIU 2.350 euro.
Tel. 0733799935;
0736620666.
Curierul zilei
ANGAJEAZ.

AGENTI de
PUBLICITATE.
De preferat persoane cu
disponibiliate de timp
(eventual pensionari)
Si EXPERIENTA în vînzari.
Tel. 0348 439 035.
CV, la e-mail

marian@curier.ro

În vederea extinderii activităţii noastre, angajăm în
domeniul ELECTRIC ŞI ELECTROTEHNIC:

NGINER ELECTRIC
ELECTRICIENI (medie/joasă tensiune,

●I
●

autorizaţi ANRE).
Pentru detalii, vă rugăm să sunaţi la
0248/210 145 sau 0747/198 714.

BIDEPA ANGAJEAZA

AGENTI DE INTERVENTIE

CERINTE: - Varsta cuprinsa intre 20 – 50 ani;
- Sa detina ATESTAT;
- Sa detina permis de conducere;
- Fara cazier judiciar;
- Abilitati de comunicare si limbaj ingrijit;
- Studii medii;
Persoanele interesate vor trimite un C.V. la e-mail:
bidepapitesti@gmail.com , iar cele selectionate vor fi
contactate telefonic pentru a se prezenta la interviu.
Relatii suplimentare la telefon: 0744/312162.

ANUNT DE MEDIU
S.C. INTENS PREST S.R.L., cu sediul social in Pitesti, str.
Lanariei (Noua) nr. 6, judetul Arges, prin cererea
depusa la APM Arges, solicita eliberarea Autorizatiei
de mediu pentru desfasurarea activitatii:
„Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si
caolinului – cod CAEN 0812”
„Perimetrul de exploatare agregate minerale
Calinesti, terasa raul Arges, comuna Calinesti,
judetul Arges”
Informatiile referitoare la prezenta activitate, precum
si eventualele sugestii si contestatii se pot obtine,
respectiv depune, in scris, sub semnatura si cu date de
identificare la sediul APM Arges, in termen de 15 zile
lucratoare de la publicarea (afisarea) anuntului.

angajează:

- RECEPTIONERE

(limba engleza)
- BUCATAR SEF.

Salarii atractive.

Tel. 0722.320.047.

AGEXIM SPEDITION
angajează

ŞOFER TIR

Comunitate şi
tur - retur.

Tel. 0732950039,
0723607608.

ZARIS AUTOCOM
angajeaza:

- SOFERI DISTRIBUITORI
- MUNCITORI NECALIFICATI
- GESTIONARI
- PATISER.
Salarii superatractive.
Tel. 0724079452,
0729218492.

FIRMĂ de
construcţii

FIRmĂ dE CoNsTRUCŢII angajează

îşi măreşte echipa!
Angajăm pe perioadă
nedeterminată:

lĂCĂTUş mECANIC
● sUdoR ● INsTAlAToR
● mUNCIToRI NECAlIFICAŢI.
●

✮ ZIDARI/ZUGRAVI
✮ DULGHERI
✮ MUNCITORI NECALIFICAŢI.

Candidatul ideal:
- studii: calificare sudor/lăcătuş mecanic/instalator
- experienţă ca buldoexcavatorist/ sudor/ lăcătuş
mecanic /instalator.

Relaţii, tel. 0248 27 27 97,
e-mail: office@deltatermoconstruct.ro

MODERN IMPEX SRL,
înfiintata în anul 1991, cu experienta
în domeniul transporturilor de peste
15 ani, angajeaza:

- SOFER INTERN
CIMENTRUC pentru
efectuare curse in zona Brasov.

Salariu NET 5.000 LEI.

-

SOFER TIR

SCP PIMSA cu sediul în com. Oarja Km 102, jud. Arges
angajează OPERATORI PRODUCŢIE
cu şi fără experienţă.
CĂUTĂM persoane organizate cu simţ de raspundere capabile să lucreze în 3 schimburi.
OFERIM: transport gratuit, salariu atrac6v, bonus lunar,
bonus pentru recomandare, bonus de angajare, bonusuri
pentru Paste si Craciun, 6chete de masa. Contract pe perioada nedeterminata; posibilitate de ore suplimentare,
pla6te 200%, instruire la locul de munca.
CV-urile se pot trimite la e-mail: info@pelzerpimsa.ro
sau pe fax la 0348/410900 sau se pot aduce la sediul
ﬁrmei. Pentru informa6i tel 0799803558; 0729106212.

Avem urgent nevoie de echipă nouă pentru
ATELIER FABRICAŢIE MOBILIER:

TÂMPLARI MOBILIER
VOPSITORI
▼ OPERATORI NECALIFICAŢI.
▼
▼

Pentru detalii, vă rugăm să sunaţi la
0248 / 210 145 sau 0747 / 198 714.

ANGAJEZ

ŞOFER LIVRATOR
produse alimentare.
Tel. 0744363825.

SC angajează

VÎNZĂTOR
TONETĂ PRESĂ,

CV-urile se depun la comargros@ yahoo.com

urgent GESTIONAR

depozit materiale de
construcţii. Relaţii, tel.
0729.101.887.

- lĂCĂTUş mECANIC
cu experienţă

- sUdoR
- bUldoExCAVAToRIsT.
Selectric şi Co2.
Tel. 0720689965.
ROMA2S TRANSYLVANIA
angajează
• LĂCĂTUŞI MECANICI pentru

Vă doriţi un loc de munca
sigur, cu salariu
motivant?
Va doriţi sa fiţi apreciat
la adevarata valoarea a
pregătirii profesionale si
a activităţii desfășurate?
S.C. TITAN S.R.L. angajează
personal calificat in meseriile de

- MAISTRU LĂCĂTUŞ
MECANIC
- MAISTRU MECANIC

pentru BALASTIERA
DÂRMĂNEŞTI - ARGEŞ.
Rela5ii suplimentare la telefon

0744510327.

VINERI, 13 DECEMBRIE 2019

Toate cursurile 500 lei şi plata în 4 TRANşE
CURSURI PE MESERII, autorizate de Ministerul Muncii
şi Ministerul Educatiei Naţionale, recunoscute intern şi internaţional

✮ INFIRMIERI
✮ LUCRATOR IN COMERT
✮ BUCATAR - practică în

restaurant, cu preparate
culinare
✮ OSPĂTAR-CHELNER practică în restaurant

medie şi joasă tensiune

Pentru to6 intreprinzătorii par6culari; evidenta contabila pentru societa6 comerciale

!!! IMPORTANT – CURS NOU – PROGRAMATOR – Autorizat intern şi internaţional !!!

■ ADMINISTRATOR

IMOBILE - de CONDOMINII (ADMINISTRATOR BLOC)

- Cursul este OBLIGATORIU pentru to6 cei care administreaza imobile si ansambluri reziden6ale;
conform legii 196/2018-în 12 luni to6 administratorii trebuie sa de6na un cer6ﬁcat de caliﬁcare.
Cursul asigura deprinderile necesare exercitarii acestei profesii.

ATENŢIE!!! - CA SĂ MAI POATA PROFESA, TOŢI ADMINISTRATORII DE BLOC TRE-

BUIE SA EFECTUEZE ACEST CURS PÂNĂ ÎN IANUARIE 2021!
La cursurile pe meserii, pentru LĂCĂTUŞI şi SUDORI, prac+ca se va desfăşura în societăţi de proﬁl.
Pentru cursul de BUCĂTAR prac+ca se va desfăşura în restaurant,
iar pentru cursul de COFETAR5PATISER în laborator de cofetărie-pa+serie

Cursurile se organizează în săli de clasă moderne din incinta Casei Sindicatelor şi
prac+ca în ateliere de specialitate

Certificatele eliberate poartă antetele Ministerului Muncii, Solidăritaţii Sociale şi Familiei şi Ministerului
Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului şi sunt recunoscute naţional şi internaţional.
Înscrieri şi relaţii, până vineri, 13.12.2019, la sediul din Piteşti, P-ţa Vasile Milea nr. 3, Casa Sindicatelor,
et.1, Secretariatul ,,A”, tel./fax 0348.401.164, tel. 0723 918 928, zilnic, între orele 9 şi 18.

ANGAJĂM

ŞOFERI TIR

✮ Salariu NET 1.260 lei
✮ DIURNA pînă la 72
EURO /ZI.
Relaţii, la tel.
0758.255.487.

ŞI TUR-RETUR.

SALARIZARE COMUNITATE:

SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL angajează:

■ şofer tir intern ■ paznic
■ stivuitorist.

CV-uri la e-mail: office@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. 0248 217 850.
S.C. ANGAJEAZĂ:

• LĂCĂTUŞI MECANICI
• SUDORI ELECTRICI ŞI CO2 şi MUNCITORI
NECALIFICAŢI. Salariu net (în mână),
de la 2.600 lei + 1 bon masă/ zi.
Tel. 0726348221.

ANGAJĂm URGENT

◆ FINIsoRI ◆ moNTAToRI RIGIps
◆ moNTAToRI GREsIE/FAIANŢĂ
◆ ZIdARI ◆ ZUGRAVI ◆ INsTAlAToRI.
Pentru detalii, vă rugăm să sunaţi la
0248/210 145 sau 0747/198 705.

SC EDEN DESIGN SRL angajează:

INGINERI CONSTRUCTORI
INGINERI INSTALAŢII
ELECTRICIENI
INSTALATORI
SUDORI.

oferim salarii avantajoase si decontarea transportului.
Cv-urile la e-mail: office@eden-design.ro
Adresa: pitesti, str. Depozitelor nr. 8-10
tel. 0248/610155.
angajează

PERSONAL NECALIFICAT
pentru postul de

FEMEIE DE SERVICIU.

Cerinţe: studii profesionale
sau medii. Calificarea se
efectuează la locul de
muncă.
Relaţii, la tel. 0248236144.

FIRMA DE
CONSTRUCTII
angajeaza

- ELECTRICIAN
- INSTALATOR
- TOPOMETRIST
Tel. 0761348179.

ATELIERE DE FABRICATIE PIESE angajează
în condiţii foarte avantajoase:

SUDORI TIG  SUDORI MIG/MAG
SUDORI ŢEAVĂ
 LĂCĂTUŞI MECANICI
 INSTALATORI.



Pentru detalii, vă rugăm să sunaţi la
0248/210 145 sau 0747/198 705.

Societate în
construcţii
angajează

ECONOMIST
CU EXPERIENŢĂ.
Tel. 0736.009.220.

Dorim să ne mărim echipa!

pentru PROIECTE DE PRESTIGIU în curs de execuţie:

EFTEC ROMANIA
S.R.L. Budeasa

tehnico sanitare şi gaze

■ SECRETARIAT INFORMATIZAT - în colaborare cu Centrul de Pregă6re în Informa6că Bucureş6 - 400 lei
■ CONTABILITATE: - curs de caliﬁcare autorizat de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

obligatoriu diploma Inginer
Welding European.
Se oferă: salariu motivant,
bonuri de masă, contract pe
perioada nedeterminată.
Detalii la 0728 27 22 95.
commercial.roma2sBgmail.com

■
■
■
■

PLAFOANE GHIPS CARTON

✮ DULGHER, TÎMPLAR, PARCHETAR
✮ ZUGRAV IPSOS
✮ SUDOR autorizat ISCIR
✮ LĂCĂTUŞ MECANIC
✮ INSTALATOR instalaţii

CURSUL DE STIVUITORIST - 1.100 lei, include autorizaţia ISCIR
OPERATORI introducere, validare, prelucrare date - curs de caliﬁcare autorizat de Minis-

COMUNITATE

■

✮ MONTATOR PEREŢI şi

terul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale

■

structuri metalice,
cunoastere desen tehnic

• SUDOR
• INGINER SUDOR -

-

✮ COFETAR PATISER
✮ TINICHIGIU VOPSITOR AUTO
✮ ELECTRICIAN ELECTRONIST AUTO
✮ MECANIC AUTO
✮ STRUNGAR
✮ ZIDAR, PIETRAR, TENCUITOR
✮ ELECTRICIAN exploatare

Căutăm colegi noi pentru posturile:
■ VÎNZĂTOARE
■ OPERATOR - VÎNZĂTOR (call cen-

ter)
■ PIZZER ■ AGENT VÂNZĂRI.
Dacă eş6 o persoană pozi6vă, veselă dar şi serioasă în
acelaşi 6mp, indiferent că ai sau nu experienţă în domeniu, te aşteptăm cu CV-ul la sediul nostru din pasajul
Teiuleanu nr. 48 (vis-a-vis de Prefectură). Mediu de lucru
plăcut, salariu mo6vant, program lucru 8 ore/ zi, în 2 ture.
Tel. 0748980808.
COMPANIE MULTINAŢIONALĂ DE CATERING
angajează PATISER - COFETAR
pentru cantina Dacia Mioveni.
- experienţă în domeniu de minimum 2 ani
- program în 3 schimburi, 5 zile/săptămână, 8 h/zi
- pachet salarial motivant, se oferă spor de noapte şi
spor de weekend
- conditii legale, posibilităţi reale de avansare.
Persoana contact: Dan Sârbu – 0747 039 253.

SC angajeaza:
■ PROIECTANT

GAZE
■ INSTALATOR
GAZE(montat /demontat
contoare gaze).
Tel. 0722301315.

FORCE ROMA INTERIM
SRL angajează

SUDORI şi
LĂCĂTUŞI.
Detalii, la tel.
0771283246.

SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajează:

MECaNIC bULDOExCavaTOR ■ MECaNIC
MINIÎNCĂRCĂTOR ■ MECaNIC ExCavaTOR
PNEURI ■ MUNCITOR NECaLIfICaT
■ ZIDaR PIETRaR ■ ZUgRav ■ SUDOR
■ fIERaR bETONIST ■ LĂCĂTUŞ MECaNIC.
■

Se oferă salarii atractive şi negociabile.

Relaţii, la telefoane: 0722844986, 0724509988.
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SC CONSTRUCŢII angajează

SC angajează:

de preferat pensionar.
Tel. 0748192233.

S.C. angajează ■ LUCRĂTOR COMERCIAL cu gestiune si cunostinţe
PC pentru vânzare obiecte menaj / uz casnic. Tel. 0747684817.

CURIER TV
ANGAJEAZĂ
AGENŢI VîNZĂRI.
Tel. 0248/215740.

SC angajează
vînzător tonetă
preSă, de preferat
pensionar, pentru Mioveni.
tel. 0748192233.

ANUNŢĂ DESCHIDEREA STAGIUNII
DE IARNĂ A CURSURILOR DE CALIFICARE

Joi, 5 decembrie 2019

pentru transport comunitate.
Diurna 70 Euro/zi.
Tel. 0756079536.

Salariu atractiv.

Tel. 0751.092.005,
0722.230.929.

AICI sE îNVAŢĂ o mEsERIE!
ImpoRTANT!!! ImpoRTANT!!! ImpoRTANT!!!
mARI REdUCERI îN lUNA CAdoURIloR!!!
atp argeș 1990 - Casa Sindicatelor, et. 1, secretariat A, ultracentral
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HOTEL VICTORIA

