● CU PLATÃ, la sediile din: 4 Piteºti, Bdul Republicii nr. 1 A (lîngã Poliþia Circulaþie)
● TELEFONIC, o singurã zi pe lunã. Numai pentru persoane fizice, anunþuri de vînzãri diverse, electronice, auto, servicii îngrijire,
cumpãrãri diverse, animale.

Mica publicitate

Modalitãþi de preluare a anunþurilor de micã publicitate:
NU se preiau anunţuri imobiliare, prestări servicii, angajări, matrimoniale, decese,
comemorări, citaţii, mici afaceri, magie, meditaţii. Tel. 0248 215 740, 0248 215 726. Nu se primesc pe e-mail.
● Anunţurile de deces, comemorare, matrimoniale, senzaţii tari şi citaţii se preiau numai pe baza cãrţii de identitate.
Se poate solicita CI şi la alte genuri de anunţuri.
● Anunþurile se primesc în zilele lucrãtoare, luni - vineri, între orele 9 ºi 15, (situatie pe durata crizei medicale COVID19).
● Tarifele sînt postate pe www.curier.ro, la secþiunea publicitate.

Anunturile de mica si mare publicitate sînt postate pe www.curier.ro, PUBLICITATE PDF

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

Tel. 0799 00 88 33

VÎNZÃRI
DIVERSE
VÂND porþi gard 4/ 2 m. Tel.
0754812629. (C.190520200005)
VÂND baloþi fân,
greutate 18 -25 kg/
bucata, 12 lei/ buc.,
negociabil. 0753254579.
(C.190520200037)

Anunþuri la telefon
VÂND bibliotecã cu ºifonier; maºinã
de spãlat; canapea extensibilã.
0751631084.

VÎNZÃRI
AUTO
ROMÂNEªTI
CUMPÃR auto pentru programul
Rabla.
Te l .
0745141627.
(C.050520200006)
VÂND voucher. Tel. 0761687014.
(C.050520200007)

STRÃINE
V Â N D B M W 3 1 6 i . Te l .
0732437018;
0756290469.
(C.220520200002)
PROPRIETAR, vând Fiat Albea,
an 2005, km 138.000, full. Preþ
1.350 euro, negociabil. Tel.
0737510284. (C.220520200009)
VÎND Skoda Octavia, 2008,
proprietar, full. Tel. 0754812629.
(C.190520200004)
FIRMÃ vinde Renault Clio,
metalizat, funcþional, cauciucuri
iarnã, dotãri alarmã, telecomenzi.
0788236730. (C.190520200006)
VÂND Smart Fortwo coupe MHD,
fabricaþie 2013, full, 69.000 km,
alb- negr u. T el. 0744616916.
(C.220520200010)

Aici se oferă

GARSONIERE
VÂN D
g a rs o n i e rã
lângã
Universitatea Brâncoveanu. Tel.
0772271390. (C.200520200011)
OFER spre închiriere garsonierã
mobilatã, utilatã, centralã termicã,
zona Rolast, 600 lei. T el.
0756867200. (C.220520200005)

Apartamente
2 camere
VÂND urgent apartament 2
camere, 2 balcoane, mobilat,
izolat, Mioveni. Meritã vãzut. Tel.
0756986745. (C.270420200008)
VÂND apartament 2 camer e,
Mioveni- zonã centralã, etaj 3,
izolat interior /exterior, centralã
proprie. Tel. 0725974800.
(C.180520200015)
VÂND apartament 2 camere, cf.
1, s emidecomandat, et. 1,
mobilat, Craiovei, 59.000 euro.
T el .
0766210483.
(C.180520200009)
VÂND apartament 2 camer e,
Ultracentral,
confort
I,
superîmbunãtãþit, Piteºti, 57.500
e u ro .
Te l .
0726461483.
(C.220520200011)

Apartamente
3 camere
VÂND apartament 3 camer e,
zo n a
Dedeman.
T el.
0742474109. (C.220520200018)

Apartamente
4 camere
VÂND apartament 4
camere, etaj 4/10,
Ultracentral, dotãri, preþ
80.000 euro, negociabil.
Tel. 0741181535.
(C.180520200023)

CASE
VÂND casã la cheie Smeura lâ n g ã
tipografifiee.
T el.
0744673219. (C.130220200008)
ARGEªELU- Mãrãcineni, 2 case
alãturate, recent fifinnisate, toate
utilitãþile, 1.300 mp, intravilan,
77.000 euro. 0721945770.
(C.040520200001)

VÂND urgent vilã, Trivale lîngã
Magic poziþie exc elentã, toate
utilitãþile,
negociabil.
T e l.
0739950247. (C.150420200001)
VILÃ , la preþ de apartament , în
Valea Ursului, lîngã Han teren,
utilitaþi.
T e l.
0770356955.
(C.050520200001)
VÂND casã +anexe (teren 600
mp), intravilan, la 3 km de
Carrefour,
Piteº ti.
T e l.
0744699961. (C.180520200018)

TERENURI
CERTIFICAT
ENERGETIC

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

TEREN intravi lan ªtefãneºtiPrimãv er ii, 8.000 mp, utilitãþi,
parc elabil,
n e g o cia b il.
0729151416. (C.050520200008)

VÂND TEREN 50.000
mp, situat vizavi de
reprezentanţa FORD, lângă
Jupiter City- Carrefour,
deschidere 250 mp.
Tel. 0799 00 88 22.

VÂND 1.700 mp teren intravilan,
Drãganu, situat la 2.5 km de
Hanul Valea Ursului, deschidere
16.5 m, la DN Piteºti- Râmnicu
Vâlcea, parþial împrejmuit, utilitãþi
la poartã: apã, curent, canalizare.
Preþ negociabil. Tel. 0740048996.
(C.220520200003)
VÎND 1.800 mp teren, toate
utilitãþile, S meura( 1 km de
Piteºti). T el . 0746867616.
(C.220520200004)
VÂND teren 900 mp, Piteºti, str.
Baloteºti ,
cu
autorizaþi e
construcþie
P+
M.
T e l.
0732938094. (C.180520200003)

SPAÞII
OFER spre închiriere 40 mp, piaþa
Ceair.
0744860702.
(C.050520200015)

OFER spre
ÎNCHIRIERE HALA

pretabil
Comercial |Service|Depozit,
stradal: Strada Depozitelor.
Tel. 0799 00 88 33.

senzaţii tari!

MASAJ de relaxare numai pentru per soane BRUNETÃ 25 ani, te aºtept la mine. Am locaþie.
serioase. 0751329835. (C.100420200001)
0741552756. (C.180520200024)

ÎNCHIRIEZ spaþiu comercial 75
mp, zonã centralã. Tel.
0724086393. (C.200520200003)
FIRMÃ
înc hir iazã
sp a þ iu
comer cial, etaj, 413 mp, str.
Lotrului- piaþa centralã, pretabil
comerþ, S.H., producþie croitorie,
toate utilitãþile. Tel. 0788236730.
(C.190520200004)
SOCIET ATE închiriazã spaþiu
comercial 144 mp, parter, cartier
Traian, pretabil comerþ, pariuri,
producþie, toate utilitãþile: gaze,
curent trifazic, apã. Tel.
0770997647. (C.190520200003)

ÎNCHIRIERI
OFER spre închiriere garsonierã,
confort I, Trivale, utilatã, 44 mp,
750 lei. T el. 0740947629.
(C.210520200001)
PRIMESC în gazdã salariatã sau
pensionarã,
Tr ivale.
Te l .
0733011470. (C.040520200002)
PRIMESC în gazdã, str. Þepeº
Vodã 24. Tel. 0751769263.
(C.180520200001)
PART ICULAR
ofer
ca sã
bãtrâneascã la þarã, 20 km de
Piteºti, unei familii nevoiaºe,
maxim 3 persoane, cu serviciu în
Piteºti. Tel. 0731031114. (C.f.
3440)
OFER închiriere
apartament 2 camere,
et. 1, bloc nou, 75 mp,
complet utilat ºi mobilat
modern, cart. Tudor
Vladimirescu, 300 euro.
0745621948. (C.f. 3444)

OFER închirier e apartament 2
camere, de lux, mobilat, utilat,
Craiovei- bloc nou, 300 euro. Tel.
0756030690;
0799431370.
(C.020320200073)
PRIMESC în gazdã fatã/ doamnã,
termen
lu n g ,
150
le i.
0740611802. (C.120520200010)
OFER închiriere
apartament 3 camere,
conf. 2, et. 1, Banat,
centralã, 180 euro.
0721301720.
(C.130520200008)

ÎNCHIRIEZ
apartament
Ultracentral, de lux, (str. Victoriei),
250 euro. T el. 0721142341.
(C.140520200005)
ÎNCHIRIEZ garsonierã de lux,
Craiovei, termen scurt, 350 euro.
0745056440. (C.150520200020)
O FE R î n c h i r i e r e o c a m e r ã î n
apartament,
Pr undu.
0348/405519;
0724728098.
(C.150520200006)

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.
ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere,
Prundu- Lidl, 1.200 lei.
0720061197. (C.150520200019)
OFER închiriere garsonierã, Popa
ªa p cã .
Te l .
0723626547.
(C.200520200004)
OFER spre închiriere garsonierã
mobil atã,
utilatã,
l ângã
Universitatea Brâncoveanu. Tel.
0742152791. (C.210520200013)
OFER spre închiriere apartament
2 camere, mobilat, utilat, Gãvana
II.
Te l .
0770251121.
(C.180520200012)
ÎNCHIRIE Z 2 vile de lux,
ªtefãneº ti (dupã pasarelã),
mobilatã nou, utilatã, 700 euro,
negociabil + vilã mobil atã ºi
utilatã, 550 euro, negociabil. Tel.
0744421159. (C.180520200013)

OFER SPRE ÎNCHIRIERE
APARTAMENT 2
CAMERE,
SEMICENTRAL,
DECOMANDAT,
MOBILAT, COMPLET
UTILAT. TEL.
0726303712.
(C.180520200007)

ÎNCHIRIEZ urgent apartament 3
camere, decomandat, mobilat ºi
utilat nou, piaþã, creºã, ºcoalã,
staþie autobuz ºi taxi se aflflãã în
imediata apropiere, în c ar t.
Rãzboieni, cu vedere la piaþã,
internet ºi cablu. Prefer familie cu
sau fãrã copii, pe termen lung.
Tel. 0761155503; 0735308125;
0249/464161 de preferat seara.
(C.190520200003)

ASOCIATIA DE TINERET SOLARIS
ORGANIZEAZÃ:

■ CURSURI

DE CALIFICARE RECALIFICARE

- 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 29.05.2020

CURSURI AVIZATE I.S.C.I.R.
PLATA ÎN 3 RATE

● STIVUITORIST ● AUTOMATIŞTI CENTRALE TERMICE
● MACARAGIU ● LIFTIER
● FOCHIST
● OPERATORI RECIPIENTE GPL
(OPERATOR CAZANE) ● LABORANT OPERATOR TRATAREA APEI

Relatii, la sediul asociatiei din Pitesti, str. Al. Odobescu nr. 11,
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.
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VÎNZÃRI
IMOBILIARE

Central, str. Teilor / Exerciţiu,
■ GARSONIERE şi APARTAMENTE de la 50.540 euro
■ Finisaje de lux ■ Compar!mentări generoase.
0799 00 88 33 / www.maiateilor.ro

Luni, 25 mai 2020

VÂND cabinã termopan 4 mp,
stare foarte bunã, preþ negociabil.
0721433012. (C.200520200012)
V Â N D c a z a n þ u i c ã . Te l .
0742474109. (C.220520200019)
SOCIETATE vinde tâmplãrie
termopan, panouri diverse mãrimi
inclusiv cu uºi. Tel. 0788236730.
(C.190520200005)

APARTAMENTE NOI - TEILOR

Mica publicitate

OFER spre închiriere apartament
de lux, et. 1, pe termen lung, str. 1
Mai, chiar ºi fifirrmã, mobilat, utilat.
T e l.
0756193879.
(C.200520200010)
O FER închir iere apartament 2
c amere, Nor d, izolat, mobilat,
utilat, centralã. Tel. 0771418447.
(C.200520200008)
ÎNCHIRIEZ garsonierã la casã,
p e n t ru
tineri
nefumãtor i,
semicentral, contorizatã, intrare
separatã, 500 lei. 0733929438.
(C.200520200009)
PRIMESC în gazdã zona Nord,
i ntrare
s eparatã.
T e l.
0799397800. (C.210520200010)
OFER spre închiriere garsonierã,
Gãvana 3, preþ acceptabil. Tel.
0740054891. (C.210520200003)
O FE R TÃ ! Î n c h i r i e z c a m e r e ,
mobilate la vilã, Nord- Kauflflaand,
275 lei/ persoanã. 0772031155.
(C.210520200008)
O FER închir iere apartament 2
c amere, cf. 1, decomandat,
mobilat, utilat, centralã termicã,
z ona Banat, 950 lei. T el.
0729060711. (C.220520200006)
PRIMESC în gazdã la casã -curte
fete,
PoliþieRãzboieni.
0773331186. (C.220520200007)
GARSONIERÃ curte, Prundu, 1
bãiat- 750/ persoanã, 2 bãieþi/ 500
l ei, cu utilitãþi. 0743922377.
(C.180520200030)
O FER închir iere apartament 2
camere, ultracentral lângã Centrul
de
A f a c e ri ,
250
e u ro .
0744140485. (C.190520200044)

Luni, 25 mai 2020

LOCURI DE VECI

VÂND 2 cripte în cimitirul Valea
Mare- Zãvoi. Tel. 0762080803.
(C.120520200001)
VÂND 2 cr ipte cimitir MagicTriv ale.
T e l.
0721779433.
(C.180520200002)

CUMPÃRÃRI
IMOBILIARE
PART ICULA R,
cumpãr
garsonierã Rãzboieni, Trivale sau
camerã de cãmin. 0751631084.
(C.240520200005)

SERVICII
ÎNGRIJIRE
PART ICULA R
ofer
ca sã
bãtrâneascã la þarã, 20 km de
Piteºti, unei familii nevoiaºe,
maxim 3 persoane, cu serviciu în
Piteºti. Tel. 0731031114. (C.f.
3440)

REPARAÞ II MAªINI SPÃLAT
A U TO M A TE COCIOABÃ.
GARANÞ IE
12
LUNI.
DEPLASARE
G R A TU I TÃ .
0248/645543;
0723321716;
0748331545. (C.231220190007)
TRANSPORT
mobilã.
0746063023. (C.140520200010)
AMENAJ ÃRI
interioare.
0754439345. (C.200520200001)
EXECUT orice în construcþii. Tel.
0799744555. (C.220520200008)
ZIDÃRIE, tencuieli, glet, faianþã,
gresie, termosistem. Preþuri fãrã
concurenþã. Tel. 0745430252.
(C.040520200003)
FINISÃRI interioare cu preþ redus.
0739915493. (C.120520200003)
CADAST RU-carte
funciarã!
Terenuri-390 lei! Apartamente250 lei! Certifificc at ener getic.
0723290682. (C.130520200001)

CAUT sã îngrijesc o bãtrânã în
Piteºti/ zone limitrofe. Tel.
0739889914. (C.150520200014)

ECHIPÃ
e xe cu t ã
or ice
constr uc þie. T el. 0787822000.
(C.130520200007)

CAUT doamnã c u experienþã
îngrijir e copii, z onã GãvanaRolast- Bascov, disponi bili tate
pr ogr am 08:00- 18:00. Tel.
0737566224. (C.f. 3445)

CONSTRUIM ºi fifinnisãm locuinþe.
Te l .
0720538595.
(C.140520200012)

CAUT femeie pentru îngrijir e
persoanã cu dizabilitãþi, în com.
Bãrãºti, sat. Mereni, jud. Olt.
0749114860;
0720956551.
(C.220520200014)

PRESTÃRI
SERVICII

EXECUT ÃM construcþii case,
tencuieli, zugr ãveli, rigips,
termosistem, instalaþii sanitare,
electrice, faianþãri. 0733182097.
(C.140520200009)
ZU G R A V .
0721758547.
(C.180520200004)
REPARAÞII frigidere la domiciliu.
Ofer garanþie. Tel. 0722489115.
(C.190520200009)

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!

EXECUT ÃM constr uc þii c ase,
tenc uieli, zugrãveli, rigips,
termosistem, instalaþii sanitare,
electrice, faianþãri. 0768554950.
(C.200520200024)
ASOCIAÞIE de Proprietari solicitã
fifirrmã autorizatã pentru curãþenie
în douã poduri de bloc. Tel.
0733083805. (C.200520200007)
TE NCUIELI, fifinnisaje, gresie,
faianþã
-d u p ã
catalog.
Apartamente ºi case. Avantajos.
0756359303. (C.210520200005)
ASOCIAÞIE de Proprietari solicitã
ofer te lucrãri faþadã bloc
(reparaþii, termosistem, zugrãvit,
e t c ).
T e l.
0745815085;
0722541027. (C.210520200007)
EXECUT zugrãveli, glet, lavabilã,
gresie, faianþã, parchet, rigips,
tenc uialã.
0748145223.
(C.210520200009)
INSTALAÞII electrice interioare.
0725514447. (C.240520200009)

MAGIE
ÎN sprijinul oamenilor cu
probleme vine cu multe
leacuri RODICA,
binecunoscutã de
Dumnezeu prin puterea
ei deosebitã, harurilor
sfinte, lunã favorabilã.
0759550302. (C.BF:
1864)

MATRIMONIALE
MANIERAT, echilibrat, s tabil
material doresc sã cunosc o
doamnã pânã în 35 ani, pentru
prietenie/
cãsãtori e.
Te l .
0740838711. (C.220520200016)
DOMN, piteºtean, 40 ani, brunet,
1.70/ 65 k g caut per ec hea
potr ivitã. Sunt singur . Posed
locuinþã.
0760034137.
(C.150520200021)
TÂ NÃR, 1,85, br unet, ochii
albaºtr i, singur, 39 ani, c asã,
servi ciu, fãrã vic ii, dor es c sã
cunosc o fatã, 30-45 ani, pentru
cãsãtor ie. Seriozitate. Tel.
0746087163. (C.150520200018)
CETÃÞEAN spaniol, pensionar,
singur dor es c cunoºtinþã cu
doamnã pentru pr ietenie. Tel.
0754325788. (C.180520200006)
40 ANI, doresc cunoºtinþã
doamnã plinuþã, indifer ent de
v â rs t ã .
0760444453.
(C.210520200024)
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DOMN în vârstã, singur, doresc
sã cunosc o doamnã vârstã 68-70
ani, cu care sã-mi împart
singurãtatea. Rog ºi ofer
seriozitate.Tel.
0751066565.
(C.190520200002)

Ziarul nostru îºi rezervã dreptul de a-ºi selecta clienþii
pentru anunþurile de micã publicitate.
DOMN 48 ani/ 1.75, cu suflfleet bun,
manierat, locuinþã la þarã doresc
cunoºtinþã cu doamnã, vâr stã
apropiatã pentr u pri etenie/
cãsãtorie. Rog seriozitate. Tel.
0728832250. (C.190520200008)

ANIMALE
Ferma alboTa
comercializează:

◗ piu carne - 10 lei
◗ rasă mixtă - 10 lei
◗ curcani albi şi bronzaţi
◗ bibilici, raţe.
Albota, str. Petrochimistului
nr. 467B, după Institutul de Cercetare.
Tel. 0742 746 558.

TUND cîini la domiciliu, ArgeºPit e ºt i.
0730744027.
(C.200520200013)

MICI AFACERI
OFER împrumuturi. 0740574035.
(C.200520200005)
VÂND Taxi cu loc. T el.
0770787603. (C.190520200010)

ANGAJÃRI
ANGAJEZ urgent muncitori
califificcaþi, zugravi, faianþari. Tel.
0749653065. (C.200520200002)
ANGAJÃM meseriaºi califificcaþi,
necalifificcaþi
în
constr ucþii.
0767591605. (C.110520200003)
ANGAJEZ ºofer cu experienþã 3.5
tone, pe þarã. Tel. 0761746949.
(C.210520200002)
ANGAJEZ tâmplar - tapiþer ºi
cr oitoreasã. Tel. 0720426093;
0743356969. (C.220520200020)
ANGAJEZ muncitori în construcþii
ºi spaþii verz i. As igur caz ar e.
0728221750. (C.050520200005)
ANGAJEZ fete pentru video chat.
S a l a ri u
motivant.
T el.
0744561795. (C.o.p.)
ANGAJEZ vânzãtor ºi muncitor
necalifificcat. Tel. 0740177251.
(C.140520200003)
ANGAJÃM în construcþii. Tel.
0720538595. (C.140520200013)
FIRMÃ angajeazã meseriaºi în
termosistem.
0741931413.
(C.140520200006)
FIRMÃ de Construcþii angajeazã:
s u d o ri ,
lãcãtuºi,
faianþari,
r igi psar i, vopsitori ºi muncitori
necalifificcaþi
în
amenajãri
i n t e ri o a re / e x t e ri o a re . S a l a ri u
motivant. Tel. 0743211443.
(C.150520200008)
ANGAJEZ ºofer TIR 20 tone,
pentr u intern; tur-retur ºi
Comunitate. Tel. 0767772001.
(C.170520200009)

}

S.C. Angajeazã manipulant
depozit produs e alimentare,
Bradu.
Te l .
0740487411.
(C.190520200009)
S.C. angajeazã sudori ºi lãcãtuºi.
Salariu 3.000 lei. 0740941086.
(C.220520200001)
S.C. angajeazã munci tori (
bãrbaþi) pentru secþie reciclare ºi
sor tare mase plastice, zona
Bas cov . Tel. 0764497744;
0737974499. (C.180520200029)
ANGAJEZ personal pentru fastfood, Piteºti. Tel. 0741712226.
(C.190520200008)
ANGAJ EZ manipulant mãrfur i.
Te l .
0729140073.
(C.200520200031)
ANGAJEZ instalator AC, posesor
permis.
Te l .
0754774794.
(C.210520200004)
ANGAJEZ vânzãtor/ vânzãtoare
cu experienþã produse alimentare
în Compl ex John, experienþã
completare facturi ºi manipulare
casã marcat. Salariu brut 2.230
lei+ bonuri masã de 20 lei/ zi. Tel.
0723384917;
em a il:
daimondmaria@gmail.com
(C.210520200007)
ÎNCHIRIEZ buldozer; angajez
autogrederist. Tel. 0724573603.
(C.210520200008)
ANGAJ ÃM asistent resurs e
umane cu progr am par t time
flfleex ibil.
Te l .
0736052521.
(C.190520200007)
SOCIETA TE
autorizatã
angajeaz ã instalatori gaze,
termice ºi sanitare. Detal ii:
0748488943. (C.O.P.L. )

S.C. NEW DESIGN
COMPOSITE
angajează

MODELOR/
MATRIŢER

cu experienţă în fibră de
sticlă (part time).
Relaţii la tel
0744.626.100
Societate de transport
cu experienta angajeaza

CONDUCATORI
AUTO

INTERNATIONALI
Telefon: 0740 875 433.

S.C. angajează:
LĂCĂTUȘ MECANICI;
SUDORI ELECTRICI și CO
2. Salariu net(în mână)
de la 2.600 lei +
1 bon masă/ zi.

Tel. 0726348221.

anUnţUri de Mică pUBLicitate, publicate în curierul zilei ŞANse mAi mAri
Detalii, la sediul ziarului
să fiNAlizAţi
+
anUnţUri de Mare pUBLicitate, postate pe www.curier.ro trANzAcţiA

Se asigură consultaţii şi tratament de specialitate:
ORTOPEDIE- TRAUMATOLOGIE, eliberându-se concedii
medicale în perioada tratamentului.
Programări la tel. 0752865268; 0723290519.

ANGAJĂM

ŞOFERI TIR

COMUNITATE,

TURCIA ŞI ANGLIA.
SALARIZARE COMUNITATE:

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

ROMA2S TRANSYLVANIA
angajează

• LĂCĂTUŞI MECANICI pentru
structuri metalice,
cunoastere desen tehnic
• SUDOR
• INGINER SUDOR obligatoriu diploma
Inginer Welding
European.

Se oferă: salariu motivant,
bonuri de masă, contract pe
perioada nedeterminată.
Detalii la 0728 27 22 95.
commercial.roma2sIgmail.com

S.P. Bio Consult S.P.R.L. în calitate de lichidator al debitorului S.C.
Marcus Trading S.R.L.- în faliment, in bankruptcy, en faillite – CIF
6749309, J03/2798/1994, dosar 157/1259/2016, organizează
licitaţii publice deschise cu strigare pentru vânzarea bunurilor
mobile ale debitoarei, la pre4urile de pornire ale licita4iei, fără TVA,
specificate, astfel: Aplică 1x E27-60W (18 buc.) = 209 lei/buc.;
Tambur (1 buc.) = 145 lei/buc.; Paleţi (20 buc.) = 145 lei/buc. Pentru
valorificarea acestor bunuri se organizează cinci licitaţii publice cu
strigare în zilele de 05.06.2020; 12.06.2020; 19.06.2020;
26.06.2020 și 03.07.2020. În vederea participării la licitaţie,
ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului, cel mai târziu până la
ora licitaţiei oferta de cumpărare, dovada plăţii cauţiunii în
cuantum de 10 % din preţul de pornire al licitaţiei., dovada
cumpărării caietului de sarcini în cuantum de 100 lei (chitanţa, în
copie); cererea de participare la licitaţie publică şi oferta de
cumpărare cu specificarea bunului; împuternicire în cazul
persoanelor juridice; acordul de acceptare a documentaţiei,
condiţiilor, termenilor şi clauzelor Caietului de sarcini întocmit
pentru vânzarea bunurilor aflate în patrimoniul S.C. Marcus Trading
S.R.L.. Contul în care se va achita cauţiunea este RO94 BREL 1200
3650 2RO1 1001 deschisla LIBRA BANK S.A. Pitesti.

Subsemnatul Muraru Tătoiu Bogdan, executor judecătoresc în circumscrip4ia Curţii de Apel Piteşti, având în vedere disp. art. 839 alin. 4 Cod.
poc. civ., vă solictăm să publicaţi în cotidianul/ziarul/publica4ia dvs.
până la data de 22/06/2020 , următorul anunţ / publicaţie de vănzare
imobiliară :
,, Aducem la cunoștin4ă generală că în ziua de 25 iunie 2020
orele 1400 are loc la sediul BEJ. MuraruTătoiu Bogdan din Pitești, str.
Pasajul Școlii, nr. 70, (Complex Central), corpul B, mezanin, biroul 3, jud.
Argeș, VÂNZAREA LA LICITAŢIE PUBLICĂ A IMOBILULUI teren de categorie intravilan în suprafa4ă de 2220 mp, conform act (2260 măsurată),
din care 260 mp cur4i construc4ii și 2000 mp arabil, cu toate anexele și
accesoriile aferente imobilului situat în localitatea Curtea de Argeș, Str.
Corbenilor nr. 32, jud. Argeș, cu Nr. Cadastral 3603, înscris în Cartea
Funciară nr. 81937 a localită4ii Mun. Curtea de Argeș, la pre4ul de
120000,00 lei.
Potrivit art. 839 Cpc. somez pe to4i cei care pretind vreun
drept asupra imobilului pus în vânzare să anun4e executorul judecătoresc înainte de data stabilită pentru vânzare în termenul şi sub sanc4iunea prevăzută de lege.
Pot participa la licita4ie persoanele care depun până la termenul de vânzare o garan4ie de 10% din preţul de începere a licitaţiei
(perecipisă CEC BANK), iar dovada consemnării garanţiei se va atașa la
oferta de cumpărare până la termenul de vânzare (ziua premergătoare
licita4iei) sub sanc4iunea prevăzută de lege, respectiv decăderea din
dreptul de a participa la licitaţie. ''

S.C. CENTER TEA & CO
angajează MACARAGIU.
Tel. 0732406680.

S.C. Angajează
AGENT DE SECURITATE cu atestat.
C.V-urile se depun la comargros@yahoo.com. Rela4ii
la telefon:0744378026;0744339891.
ABATOR BASCOV
angajeaza

MACELARI
si

TRANSATORI
cu experienta.

SC angajeaza:
■ PROIECTANT

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

angajează

ŞOFERI

dubă frigo 40 tone.
Relatii la tel.
0721.828.130.

PENSIUNE PITESTI
angajeaza

CAMERISTA.
Salariu 1.700 lei +
o masa zilnic.
Tel. 0744313776.

Relaţii, la tel. 0724635724.

Se oferă salarii atractive şi negociabile.
Relaţii, la telefoane: 0722844986, 0724509988.
PROINSTAL PIPE SRL,

INSTALATORI
angajează

termo-sanitari

Salariu motivant, integral
pe contract de muncă,
pentru lucrări numai în
jude+, program de lucru
de 8 ore, de luni - vineri.

Tel. 0724.594.447.

ZARIS AUTOCOM

MECANIC
INTRETINERE
UTILAJE
angajează

Salariu superatractive.
Tel. 0724079452,
0729218492.

SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL angajează:

■

● ŞOFER

TIR categ. B, C, E/ pentru transport intern.
● MUNCITOR-MUNCITOARE fibră de sticlă
● GESTIONAR ● STIVUITORIST.

CV-uri la e-mail: office@newdesigncomposite.ro
Interviurile se vor ţine la sediul firmei din Bdul
Petrochimiştilor nr. 45, Piteşti, vizavi de Vama Piteşti.
Relaţii, la tel. 0744 626 100.

SC EDEN DESIGN SRL angajează:

- şEF SaNTIER
- INgINER INSTalaŢII
- INSTalaTORI
- ElECTRICIENI
- lUCRĂTORI ÎN CONSTRUCŢII

Oferim salarii avantajoase şi decontarea transportului.
CV-urile la e-mail: office@eden-design.ro
/razvan.predescu@eden-design.ro
Adresa: Pitesti, str. Depozitelor nr. 8-10
TEL. 0740 009 470/0721 140 088

SC angajează
★ MUNCITORI
CALIFICATI constructii
★ PERSONAL
FACTURARE şi CASIERIE.
CV la e-mail:
deladandepozit@
yahoo.com
Societate de construcţii
cu experienţă angajează
INGINERI, MAIŞTRI,
ELECTRICIENI, BULDO-EXCAVATORIŞTI,
DESERVENŢI utilaje,
LĂCĂTUŞI MECANICI şi
SUDORI.
Salarii atractive.
Tel.: 0727 760 240; 0799
803 583.

SC CONSTRUCTII
ANGAJEAZA URGENT
- OPERaTOR POMPa bETON

- SEF SaNTIER
(inginer sau maistru)

- MagaZINER pentru

BULDOEXCAVATORIST.
CV mail
ramona.dragusin@
yahoo.com.
Tel. 0759 018184.

SEGULA INTEGRATION-ROMANIA

OPERATOR
MAŞINI COMANDĂ
NUMERICĂ.
ANGAJEAZĂ:

Dacă sunteti interesaţi de un loc de muncă care vă oferă:
Condiţii de
muncă şi salarizare motivante ■ Al 13-lea salariu /an ■ Tichete
de masă(15 lei/tichet) ■ Decontare suma transport ■ Formare continuă ■ Posibilitatea de deplasare în străinătate, în
functie de postul ocupat.
Aşteptăm candidaturile dumneavoastra pe e-mail:
m.sandulescu@segulasir.ro; oﬃce@segulasir.ro;
recrutare@segulasir.ro sau pe fax 0372 137 150
Informaţii, la telefon 0372 137 142.
CV-urile pot ﬁ lasate şi la sediul societăţii noastre
din Mioveni, DC83 CLUCEREASA.
■ Contract de muncă pe perioada nedeterminată ■

SC în domeniul
construcţiilor

angajează
în condiţiile legii:

ZIDAR, DULGHER.
Tel. 0744678116.

FIRMĂ CONFECŢII
TEXTILE angajează:

CONFECŢIONERI

în maşini liniare şi de
surfilat cu experienţă min. 6
luni. Pachet salarial atractiv.

Tel. 0741331308.

PAZNIC pentru depozitul de materiale de
Relaţii, la telefon 0744.508.005.

construcţii din Poiana Lacului si Albota.

Angajează:

ŞOFER TIR,
CAMION CU REMORCĂ (MACARA)

Cerinţe:
- Permis de conducere categoriile B,C,E
- Atestat profesional pentru transport marfuri generale
- Autorizatie ISCIR categoria A
- Card tahograf.

STIVUITORIST

Cerinţe:
- Studii medii
- Experienta intr-un post similar.
Asteptam CV-urile la fax 0348 445748, e-mail:
hr.ag@arabesque.ro sau la sediul nostru: Str. DN 65 B,
Com. Bradu. Relaţii, la tel: 0749128631.

Societate de construcţii
cu experienta
angajeaza tineri

INGINERI

îsn constructii (constituie
avantaj – varsta 25+) si
Maistri in constructii salarii atractive.
Tel.: 0799 803 583;
0740 875 433

DEPlaSaRE
Relatii, tel.0729101887

RED PROIECT CONCEPT
SRL angajează

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează
MANIPULANŢI MĂRFURI la depozitele din

Poiana Lacului şi Piscani(Bemo).
Salariu 2.200 lei net, program de lucru 5 zile/ săptămână.
■ GESTIONAR DEPOZIT materiale de construcţii
pentru punct de lucru Albota, Piscani, Poiana Lacului,
program de lucru 5 zile/săptămână.
Se acordă salariu motivant, bonusuri şi tichete de masă.
■ ŞOFER CAMION distributie Piscani(Bemo).
Cerinţe: ■ permis conducere categoriile B, C,E ■ cartela tahograf
■ atestat transport marfă. Program de 5 zile pe săptămână.
■

SERVICE TOP AGRO
angajeaza: SOFER

PROFESIONIST,
SOFER pentru
AUTOMACARA cu
atestat, MUNCITORI
depozit materiale de
constructii, Calinesti.
Tel. 0745056264.

Firmă de construcţii angajează
●

secretară ● tehnician devize
Cerinţe: studii superioare

buldoexcavatorist
mecanic ● instalator
necaliFicaţi.
●

●
●

lăcătuş
muncitori

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

AGEXIM SPEDITION
angajează

ŞOFER TIR

Comunitate şi
tur - retur.

Tel. 0732950039,
0723607608.

Firmă cu experienţă
în construcţii
angajează: INgINERI
CONSTRUCŢII,
MaEşTRI,
ElECTRICIaN şi bUlDOExCaVaTORIST.
Salarii atractive.
Tel.: 0799803583 sau
0727 / 760 240

ANGAJĂM: - DESERVENT
POMPA BETON STAŢIONARĂ
- ŞOFER CATEG. C şi E
SalaRIU MOTIVaNT!
Tel. 0740.244.844.

Pentru dezvoltarea activitatii de distribu4ie carne porc,

FERMA PORCUL DE BAILESTI SRL din Pitesti,
angajeaza

GESTIONAR, MANIPULANT ABATOR si
SOFER cat.C+E, cu atestat marfa.
De preferat persoana cu domiciliul in Pitesti.
Relatii la telefoane: 0747494071, 0731033575.
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Tel. 0744314995.

SC LAGUNA
TECHNOLOGY

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII angajează

- INgINERI CONSTRUCŢII sau MaISTRU
CONSTRUCŢII
- INSTalaTORI
- MUNCITORI CalIFICaŢI în construcţii
- TRaCTORIST

Luni, 25 mai 2020

Societate de construcţii
angajează:
-SUDOR electric și autogen (autorizat)
-INSTALATOR apă, gaze, încălzire.
Rel la tel. 0761.348.179

SC CONSUTIl TEHNOPROD SRl angajează:

MECaNIC bUlDOExCaVaTOR ■ MECaNIC
MINIÎNCĂRCĂTOR ■ MECaNIC ExCaVaTOR
PNEURI ■ MUNCITOR NECalIFICaT ■ PaVaTOR
■ ZIDaR PIETRaR ■ ZUgRaV ■ SUDOR ■ SUDOR
POlIETIlENĂ ■ FIERaR bETONIST
■ lĂCĂTUş MECaNIC.
■

Publicitate

Începând cu data de 18.05.2020 s-a deschis
CABINET MEDICAL DE ORTOPEDIE" DR. O. PUIU."

