Mica publicitate

Modalitãþi de preluare a anunþurilor de micã publicitate:
● 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.

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, între orele 9 ºi 16, pentru ediþia din ziua urmãtoare, ºi între orele 9 ºi 18.00,
pentru alte ediþii; duminica, între orele 9 ºi 15.
● Tarifele sînt postate pe www.curier.ro, la secþiunea publicitate.

Anunturile de mica si mare publicitate sînt postate pe www.curier.ro, PUBLICITATE PDF
MAGAZIN STAŢII RADIO AUTO PITEŞTI

Oferă o gamă largă de Staţii Radio CB, STORM, AVANTI,

MEGAWAT, PNI, TTI, CRT, PREZIDENT, MIDLAND şi
hărţi GPS, la PREŢURI AVANTAJOASE.
Efectuăm reparaţii, montaj, calibrări şi asigurăm
mentenanţă. Magazinul este situat pe Calea
Câmpulung nr. 2B, lângă Service Calypso.
Tel. 0767674294 / Facebook Ovidiu Radu

VÂNZÃRI
DIVERSE

Vineri, 13 martie 2020

VÂND 2 pavilioane apicole. Tel.
0767003901. (C.270120200006)
STÂLPI, ºpalieri metalici noi pentru
garduri- vie, 2,10 m, 15 lei/ bucatã.
0765376535. (C.030320200010)
V ÂND ovãz . Tel. 074 8231125;
0742210249. (C.120320200001)
VÂND pianinã, perfectã
stare, acordatã. Tel.
0744313866. (C.C: bf.
4882)

VÂNZÃRI
AUTO
ROMÂNEªTI
CUMPÃR auto pentru programul
Rabla, doar cu ITP. Tel.
0745141627. (C.130120200001)
VÂND Logan, octombrie 2012, 90
C P,
u n i c p r o p r i e ta r .
Tel.
0736981018. (C.030320200032)

UTILAJE
AGRICOLE
V ÂND maºinã pentru c urãþat
º ti u l e þi p o r u m b . 0 7 4 8 2 3 1 1 2 5 ;
0742210249. (C.120320200002)

STRÃINE
VÂND Ford Mondeo,
benzinã, 1998, stare
bunã, taxe la zi, 500
euro. Tel. 0727619856.
(C.120220200018)

V ÂND BMW 316 i. Tel.
0732437018; 0756290469. (C.05)
VÂND Renault Clio, an 2002, stare
perfec tã, 37.000 k m rulaþi, preþ
1 0.000 lei, ne gociabil. Tel.
0731938912. (C.060320200004)
VÂND VW CRAFTER, an
2007, motor 2.5, dubã
3.5 tone. Tel.
0744313866. (C.f. 4882)
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Aici se oferă
BRUNETÃ 25 ani, te aºtept la
mine. Am locaþ ie. 0741552756.
(C.120220200034)

VÂND VW Tiguan,
fabricaþie, 2009, unic
proprietar, Diesel, 4X4,
extra-full. 0744313866.
(C.C: bf. 4882)

VÎNZÃRI
IMOBILIARE
GARSONIERE
VÂND garsonierã, apartament cf.
1, Banat, Calea Buc ureº ti. Tel.
0742301801. (C.250220200011)
PROPRIETAR, vând gars onierã
din 2019, mobilatã, utilatã complet,
în zona Dedeman- Big Gãvana,
preþ 47.000, uºor negociabil. Tel.
0746394188. (C.200220200001)
VÂND garsonierã zona Craiovei,
e t.
3.
Tel.
0728062240.
(C.100320200026)

Apartamente
2 camere
PROPRIETAR vând apartamente
vilã, 2 camere, modern, Banatului.
0721918129;
0744896025.
(C.100120200009)
2 camere, bloc nou, 2019, Gãvana,
fifinnisat, preþ accesibil. 0799008822.
(C.o.p.)
VÂND apartament 2 camere la
mansardã, cartier Banat, 35.500
euro, mobilat s au 33.500 euro,
nemobilat . Tel. 0751293777;
0749249442. (C.020320200006)
NEGRU Vodã- spitalul Militar, et. 1,
liber, 48.000 euro, negoc iabil.
0735550223. (C.110320200013)
VÂND ap art ame nt 2 ca mere,
Miov eni- zonã centralã, etaj 3,
iz olat int erior /ext erior, cent ralã
proprie.
Tel.
0725974800.
(C.090320200004)
CENTRU- Magnolia, decomandat,
e t.
intermediar,
57
m p.
0735550223. (C.110320200014)

Apartamente
3 camere

APARTAMENTE NOI - TEILOR

Tel. 0799 00 88 33

0799 00 88 33 / www.maiateilor.ro

la cheie, complet finisate,
toate utilităţile, 220 mp,
P+1+M, 115.000 euro

VÂND apartament 3
camere, stradal, Trivale,
cf. 1, îmbunãtãþit, 3/ 4.
Tel. 0720978065.
(C.250220200026)

VÂND apartament 3 c ame re,
suprafaþã de 65 mp, Trivale- izvor,
Complex 1, etaj 9/10, stradal, loc
de parc are, dotãri; 2 bãi, 2
balcoane Open, aer condiþionat, 2
debarale, centralã termicã, zugrãvit
recent , mobilat cu gust , u tilat
(aragaz, frigider, maºinã spãlat),
6 6 .0 0 0
eur o,
negoc iabil.
0722247636. (C.270220200018)
APARTAMENT 3 camere, Calea
Buc ure ºti, zon ã deos ebitã. Tel.
0799008833. (C.O.P.)
VÂND apartament 3 camere, et. 4/
10, cf. 1, mobilat, zona Fabrica de
Bere, preþ 67. 000 euro. Tel.
0 7 5 8 0 7 2 6 8 8 . d u p ã o r a 1 8 .0 0 .
(C.280220200027)
V Â N D a p a r ta m e n t P r u n d u , 3
ca m e r e ,
et .
3,
st ra dal.
0 3 4 8 /4 0 5 5 1 9 ;
0724728098.
(C.030320200008)
VÂND apartament 3 c ame re,
Craiovei, stradal. Tel. 0741037079.
(C.040320200020)
VÂND apartament 3 c ame re,
decomandat, confort 1, 8/8. Preþ
negoc iab il. Tel. 0731350128.
(C.090320200005)
VÂND apartament de lux 3 camere,
Traian.
E xc l u s
age nþii.
0732522436.

Apartamente
4 camere
VÂND apartament 4 c ame re,
conf ort 1 decomandat , Triv aleºc oala 12, parter, boxã s ubsol,
68.000 euro uºor negociabil. Tel.
0761321926 ;
0731901730.
(C.100320200001)
VÂND apartament 4 c ame re,
Gãvana 3, 76 mp, et. 4, acoperiº tip
mansardã, 2 bãi, 2 balcoane sau
schimb cu apartament 2 camere,
Craiovei/ Banat, cf. 1+ diferenþã.
Te l.
0753042241.
(C.020320200004)

senzaţii tari!
BRUNETÃ, sexy, te aºtept la mine!
T el .
074266 1363.
(C.050320200020)

BRUNETÃ, sunã-mã ºi vin la tine!
P it eºti.
072769 5729.
(C.090320200005)
MÃ numesc Cristina. Am 23 de ani,
OFER masaj de relaxare domnilor 1,73 înãlþime, ochii cãprui, ºi aºtept
curaþ i º i ge nero ºi.
Te l. sã petrecem clipe de neuitat. Tel.
0755202373. (C.280220200001)
0744973060. (C.BF: 1772)
MASAJ de relaxare numai pentru
persoane serioase. 0751329835.
(C.270220200017)

CASE NOI, GĂVANA 3,

BRUNETÃ, serioasã, te aºtept la
mine pe tine domn serios, pentru
cl i p e d e vi s. T e l . 0 7 2 1 7 7 0 3 4 5 .
(C.110320200001)

Central, str. Teilor / Exerciţiu,

■ GARSONIERE şi APARTAMENTE de la 50.540 euro
■ Finisaje de lux ■ Compar1mentări generoase.

VÂND apartament 4
camere, ultracentral,
decomandat, 81 mp,
amenajãri minime,
68.000 euro. Tel.
0746334567.
(C.020320200026)

CASE
VÂND casã la cheie Smeura -lângã
tipografifiee. Tel. 074467321 9.
(C.130220200008)
V Â N D ca s ã ª t e f ã n e ºt i C o a s t a
Câmpulu i. Toate utiliãþ ile. Tel.
0745706342. (C.bf: 1406)
VILÃ Albota la roºu/ cheie, 42.000/
62.000 euro, 500 mp teren, asfalt.
0723195774. (C.190220200070)
VÂND casã str. Baloteºti, lângã
pãdure, 2019, 4 dormitoare, 2 bãi,
95. 000
eur o.
079900882 2.
(C.O.P.)
VÂND gospodãrie completã com.
Lunc a Corbului, s atul Pãdureþi
centru, suprafaþã 5.300 mp, casã
de loc uit 3 camere, buc ãtãrie,
debara, fântânã în curte, garaj,
livadã pomi, teren arabil intravilan
4.000 mp, totul împrejmuit. Tel.
0722155677. (C.020320200011)
VÂND/ Închiriez vilã Gãvana 3,
locubilã, 220 mp, curte 500 mp. Tel.
0745761412. (C.030320200003)

CADASTRU
CARTE FUNCIARÃ
Rapid! Ieftin!
Nu se percepe TVA!
0248280813, 0744273422
VÂND c asã Miov eni, cartier
Colibaºi, 133 mp, D+ P ºi teren
intrav ilan 8.870 mp, cu anex e.
Posibilitãþi parcelare. 0740623426.
(C.030320200019)
VÂND casã 251 mp, cu
teren 3.100 mp, str. D.N.
73- Purcãreni, 2
bucãtãrii, 4 dormitoare,
salon, bibliotecã, o baie,
2 terase, anexe 150 mp,
birou, 1 camerã varã,
garaj, preþ negociabil.
Meritã vizitatã! Tel.
0770630824;
0723410612.
(C.020320200075)

VÂND casã la roºu, 83 mp, StolniciIzbãºeºti, o camerã locuibilã, teren
1.0 65 mp , cad astru, int abulare,
6 .5 0 0
eur o,
n e g o ci a b i l .
0348/411288. (C.040320200033)

DOAMNÃ
mat urã .
Te l.
0723035575. (C.120320200027)

URGENT! Vilã la cheie Trivale, sub
preþ de apartament, fond nou +
parc ele t eren. 074802572 5.
(C.090320200001)

BLONDÃ, ochii albaºtri, ofer clipe
de vis. Tel. 0744958144. (C.BF:
1781)

V Â N D ca s ã P + M , c o n st r u c þ i e
2006, utilit ãþi+ 1.000 mp t eren,
c om. B radu . Tel. 076212302 3.
(C.110320200024)

VÂND casã, ultracentral,
5 camere, baie,
bucãtãrie, utilitãþi, teren
400 mp. 0740135566.
(C.C:bf 4882)
VÂND casã, Bradu, 8
camere, 4 bãi, living,
bucãtãrie, garaj ºi
camerã depozitare,
380V, 2 centrale, toate
utilitãþile. Pretabil- casã
de seniori. Tel.
0740135566. (C.C: bf.
4882)

TERENURI

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

VÂ ND t ere n st r. Baloteº ti. Tel.
0732938094. (C.140220200005)
VÂND teren intravilan + 0.92 ha (2x
0, 46) , Sus eni . 07236 98491.
(C.180220200059)
VÂND teren industrial 5.000 mp,
Bascov. Tel. 0799008822. (C.o.p. )

VÂND 1.300 mp teren, 2 case
stradal, multiple î mb unãtãþiri în
localitatea Dobreºti, jud. Argeº. Tel.
0348/402720. (C.240220200005)
VÂND teren 1.000 mp, LãngeºtiLunca Corbului. Tel. 0770784676.
(C.240220200059)

CERTIFICAT
ENERGETIC

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

TEREN intrav ilan ªte fãneºt iPrimãv erii, 8.000 mp, utilitãþi,
parc elabil,
negoc iab il.
0729151416. (C.bf. 1652)
VÂND teren intravilan parcelabil,
aproximativ 2.000 mp, com. Bradu.
Tel.
07 42045408.
(C.020320200002)
VÂND teren 537 mp, deschidere 22
m, Smeura de S us. Tel.
0744285278. (C.030320200005)
VÂND teren 320 mp, Nord 50 de
met ri de Spitalul Militar. Tel.
0744881609. (C.040320200014)
AVANTAJOS! 6.500 mp industrial,
sens giratoriu Vamã. 0748025725.
(C.090320200002)

ASOCIAŢIA 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 31.03.2020

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.

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.
VÂND parcele de 1.000 mp sau
500 mp, teren intravilan în com.
Albota, la preþ de 7 euro/ mp,
terenul este aproape de centrul
comunei ºi are utilitãþi în apropiere.
Tel.
072041600 9.
(C.280220200004)
VÂND teren intravilan 4.000 mp,
d e s ch i d e r e
35
m,
ca s ã
bãtrânea scã , magaz ie, toa te
utilitãþile, puþ în curte, 4 euro/mp,
Poiana Lacului, Pãduroiu Argeº.
D e sc h i d e r e p e d o u ã p ã r þ i .
Posibilitate parcelare. 0723321716.
(C.BF: 1721)
VÎND/ închiriez teren 4.500 mp.
0348/410363. (C.050320200023)
VÂND teren intravilan 2.200 mp,
str. Mironescu nr. 187, ªtefãneºti.
Preþ 14 euro/mp, negociabil. Tel.
0758063388. (C.050320200015)
VÂND urgent sub preþ ul pie þei,
teren 1.435 mp, Trivale- cartier vile,
c u utilit ãþi. Tel. 074802572 5.
(C.270120200022)
VÂND teren 500 mp, acte în regulã,
Poieniþele Vâlsanului, lângã pârtia
s ki Moliv iº, lâng ã caban e.
0740135566. (C.080320200010)

VÎND teren intravilan 13 km de la
Cornul Vînãtorului, 8.000 mp, 2
euro/ mp, negoc ia bil. Tel.
0726212033. (C.110320200012)
VÂND teren intravilan aproximativ
2.500-3.000 mp Rociu centru, preþ
negoc iabil. Tel. 076293533 6.
(C.110320200071)
VÂND teren intravilan
8.000 mp, Albota lângã
Institut. Tel.
0723333599.
VÂND teren 8.300 mp+
5.149 mp, livadã pruni,
intrare Podul Broºteni.
Tel. 0723333599.

SPAÞII
OFER spre î nchiriere 45 mp,
E x e r ci þ i u
-piaþ a
Traia n.
0744860702. (C.280220200013)
ÎNCHIRIEZ camerã 13 mp, Bd.
R e p u b l i ci i
nr.
112.
T el .
0721240729. (C.120320200010)

STRADAL,
Depozitelor, 200 - 436 mp.
Tel. 0799 00 88 33.
PROPRIETAR vând spãlãtorie self
2 pos turi-parter/ s paþiu- etaj, la
c hei e; t er en 220 m p, z onã
e x ce l e n t ã .
073779 4785.
(C.210220200023)
SP AÞI I de înc hiriat în inc inta
ªtefano Com, la 200 m de Târgul
Sãptãmânal, 170 mp, 80 mp, 60
mp, showroom la stradã cu vad ºi
utilitãþi 130 mp, preþuri negociabile.
T el .
072240 4777.
(C.090320200003)

ÎNCHIRIERI
PROPRIE TAR
î n ch i r i e z
apart ament
v ilã , 2 camere,
modern, Banatului. 0721918129;
0744896025. (C.100120200008)
APARTAMENT 2 camere, mobilat,
utilat , Gheorghe Doja- Craiovei,
250 eu ro. Tel. 072252 2791.
(C.110320200010)
OFER spre închiriere apartament 2
c amere, Cale a Buc ureº ti. Tel.
0765269370. (C.310120200009)
OFER înc hiriere apartament 2
camere, mobilat ºi utilat, Gãvana 3,
Q- uri. Tel. 074077 7790.
(C.020320200001)
OFER înc hiriere garsonierã
Gã vana I II, b loc nou. Tel.
0765 238658;
074436 4419.
(C.020320200023)
OFER înc hiriere apartament 2
c amere, de lux, mobila t, utila t,
Craiovei- bloc nou, 300 euro. Tel.
0756 030690;
079943 1370.
(C.020320200073)
CAUT c olegã apartament, zona
Prundu, mobilat , utilat, 400 lei/
l unã.
Tel.
072012 5332.
(C.040320200002)
Î NCHIRIEZ
a p a r ta m e n t
Ultracentral, de lux, (str. Victoriei),
300 eu ro. Tel. 072114 2341.
(C.040320200004)
OFER înc hiriere apartament 2
camere, N. Vodã, mobilat, utilat.
Tel. 0745209277. (C.040320205)
OFER spre închiriere camerã vilã,
platou Prundu. Tel. 0723023753.
(C.100320200015)

MESAJE ÎNDOLIATE
Suntem alãturi de duhovnicul nostru,

preot Cãtãlin Marineaþã
în aceste clipe deosebit
de dureroase pricinuite
de pierderea fIULUI.
Sincere condoleanþe!
Familia Iordache.

OFER spre închiriere garsonierã
nemobilat ã, ce ntralã pro prie,
r e n o va t ã d e o s ã p t ã m â n ã ,
preferabil termen lung, Fr. Goleºti.
Tel.
0728340553.
(C.090320200010)
OFER spre închiriere apartament 4
camere, zonã centralã, 300 euro.
Tel.
0766655832.
(C.090320200001)
OFE R î nchirie re gars onierã
Bãlces cu Rez idence, c omplet
utilatã, mobilatã, inclusiv parcare.
Tel. 0731366106. (C.0903202007)
OFE R în chiriere apartament 2
camere, Gãvana 2, mobilat, utilat.
Tel. 0723666587. (C.0903202009)
PRIMESC în gazdã 1-2 doamne,
Gãva na II. Tel. 0747400916.
(C.110320200062)
OFE R în chiriere apartament 2
camere, centralã proprie, mobilat
complet, utilat, renovat, Gãvana 2,
în spatele magazinului Profifi,, 200
eur o.
T el .
0728964282.
(C.120320200023)
ÎNCHIRIEZ camerã în apartament,
4 5 0 l e i , + u t i l i t ã þ i , G ã va n a .
0745056440. (C.bf: 1795)
PRIMESC în gazdã la casã (casã
/cu rt e)
P o l i þi e Rãzb oieni.
0773331186. (C.120320200035)

LOCURI DE VECI
VÂND cavou 8 locuri, Cimitir "Sf.
Gheorghe" construcþie 2019. Tel.
0744693641. (C.110320200053)

CUMPÃRÃRI
AUTO
CUMPÃR maº ini (rable), preþ
negociabil. Ofer acte de radiere,
transport gratuit. Tel. 0755354683.
(C.131220190009)

IMOBILIARE
CUMPÃR
gars onierã
zo n a
Gãvana, Dedeman, Auchan -Nord,
et. intermediar. Tel. 0720045049.
(C.210220200014)

SERVICII
ÎNGRIJIRE
DOAMNÃ, 50 ani caut sã îngrijesc
o persoanã, pentru a rãmâne în
spaþ iu.
T el .
0770411597.
(C.050320200008)
CA UT me najerã, cas ã P it eºti.
Salariu ºi cazare. Tel. 0774984891.
(C.110320200067)

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

MEDITAÞII

Ziarul nostru îºi rezervã dreptul de a-ºi selecta clienþii
pentru anunþurile de micã publicitate.
CAUT prof esor/ prof esoarã de
fifizzicã pentru meditaþie elev clasa aIX - a .
T el .
0760116141.
(C.020320200013)
MEDITE Z limba sp aniolã oric e
nivel, 40 lei/ ºedinþã. 0783040630.
(C.060320200010)
MATEMATICÃ orice nivel. Prima
ºedinþã gratis. Posibil acasã la elev.
0726348243. (C.040320200001)

PRESTÃRI
SERVICII
REPARAÞII MA ªINI S PÃLAT
AUTO MATEC OC IOA B Ã .
GARANÞIE 12 LUNI. DEPLASARE
GRATUI TÃ.
0 2 4 8 /6 4 5 5 4 3 ;
072332171 6;
0748331545.
(C.231220190007)
TRANSPO RT
mobilã.
0746063023. (C.060120200018)
CADA STRU-carte
func iarã!
Terenuri-390 lei! Apartamente-210
l ei !
Cert ifificcat
e n e r g e t i c.
0723290682. (C.210220200004)
REPARÃM/ construim acoperiºuri
blocuri/ cas e, montãm tablã tip
Li ndab.
T el .
0759884933.
(C.130220200006)
ZI DÃRIE tencuieli, glet, f aianþã,
gresie, termosistem. Preþuri fãrã
co n cu r e n þ ã . T e l . 0 7 4 5 4 3 0 2 5 2 .
(C.170220200004)
ZUGRAV.
0721758547.
(C.210220200010)
TRANSPORT marfã. 0770346626.
(C.260220200016)
EXECUTÃ M luc rãri co nstruc þii,
demolãri ºi hidroizolaþii. Transport
m o l o z.
T el .
0756314721.
(C.280220200014)
P R OF E S ION Iª T I
e xe c u t ã m
termosis tem la blocu ri/c ase,
g a r a n þi e .
Am enaj ãr i
interioare/exterioare, gresie, rigips,
glet, parc het, º ape, te ncuieli.
Calitate garantatã, preþ accesibil.
S e r i o zi t a t e . 0 7 5 5 4 8 8 3 0 7 . ( C . b f :
1761)
CONSTRUIM ºi fifinnisãm locuinþe.
Tel.
0720538595.
(C.050320200013)
EXECUT zugrãveli, glet, lavabilã,
gresie, faianþã,
parchet, rigips,
tenc uialã .
0748145223.
(C.060320200008)
REPARAÞII frigidere la domiciliu.
Ofer garanþie. Tel. 0722489115.
(C.090320200002)
HIDROIZOLAÞII plus case la cheie.
Tel.
0754496195.
(C.120320200030)
I Z O L A Þ I I , z u g r ã ve l i , p a r ch e t ,
gresie, rigips, tapet. 0756235350.
(C.090320200026)
EXECUT orice în construcþii. Tel.
0799744555. (C.120320200019)

MAGIE

Vreau sã am un
LoC dE MUNCã!
FAMILIE
de
pensionari
cãutãm sã îngrijim o
gospodãrie. Tel. 0755000581.
FAC menaj la familie.
0752078605.

În sprijinul oamenilor cu
probleme vine cu multe
leacuri RODICA,
binecunoscutã de
Dumnezeu prin puterea
ei deosebitã, harurilor
sfinte, mai ales în luna
Martie, lunã favorabilã.
0759550302. (C.bf::
1819)

MATRIMONIALE
BÃRBAT 40 ani caut nevastã. Tel.
0755822462. (C.190220200002)
DESPÃRÞIT, 53-ani, 1.72, doresc
cunoºtinþã doamnã, sincerã, vârsta
apropiatã, pentru relaþie serioasã.
0747400916. (C.250220200051)
40 ANI, doresc cunoºtinþã doamnã
plinuþã, indif erent de vârst ã.
0760444453. (C.020320200010)
BÃRBAT, 35 de ani, cu serviciu
s t a b i l , c u d o u ã l o cu i n þ e , c a u t
femeie serioasã, sã întemeiem o
familie. 0729245349. (C.BF: 1755)
TÂNÃR, 1,85, brunet, ochii albaºtri,
singur, 39 ani, casã, serviciu, fãrã
vicii, doresc sã cunosc o fatã, 30-40
ani, pentru cãsãtorie. Seriozitate.
T el .
07460871 63.
(C.030320200002)
TÂNÃR, 38 ani, aspect fifizzic plãcut,
s it uaþie materialã bunã, c aut
d o a m n ã , d o m n i ºo a r ã , p e n t r u
prietenie, c ãsãt orie. Tel./ SMS:
0748423472. (C.100320200030)
DOMN, s ingur, locuinþã proprie,
maºinã, din Rm. Vâlc ea, c aut
doamnã, pent ru c ãsãtorie /
prietenie, vârsta între 25 ºi 50 de
ani. 0726310882. (C.bf: 1777)
TÂNÃR, înalt, sincer, nealcoolic,
am un bãiat caut domniº oarã/
doamnã, serioasã, frumoasã pentru
prietenie/ cãsãtorie. 0755386700.
(C.090320200006)
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OFERTÃ! 500 mp ,Trivale- s tr.
Prunilor, între vile. 0748025725.
(C.090320200003)

ÎNCHIRIEZ

HALĂ SERVICE,

PRO PRI ETA R, of er în chiriere
apartament 2 camere, ultracentral,
etaj 1/4, lux, (deasupra restaurant
Mat teo), 330 eu ro/ lunar.
0737794785. (C.210220200022)
OFER spre închiriere apartament 2
camere, zonã centralã, 150 euro/
lunã.
Tel.
07 47652231.
(C.030320200031)
OFER înc hiriere apartament 2
camere, de lux, în v ilã, int rare
se p a r a t ã , p a r t e r , u l t r a m o d e r n ,
parcare, B-dul. N. Bãlcescu, nr. 18.
Tel.
07 40454690.
(C.030320200036)
OFER î nchirie re o camerã în
apartament, Prundu. 0348/405519;
0724728098. (C.030320200007)
OFER închiriere camere la vilã,
zona N. Bãlcescu. 0756274285;
0740454690. (C.030320200038)
ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere,
zona Craiovei. Tel. 0742830263.
(C.040320200034)
OFER înc hiriere apartament 2
camere, mobilat ºi renovat recent,
zo n ã
s e m i ce n t r a l ã .
Tel.
0766543408. (C.050320200002)
OFER spre închiriere garsonierã
Spitalul Militar, plata anticipat pe 2
luni, 800 lei/lunã. Tel. 0722913063.
(C.060320200006)
OFER înc hiriere apartament 2
ca m e r e , z o n ã c e n t r a l ã ( l â n g ã
Biserica Mavrodolu), mobilat, utilat.
Tel. 075 6589887; 07 44498597.
(C.b.f. 4443)
PARTICULAR of er gratuit c asã
bãtrâneascã la curte, zona Cocu25 km de Piteºti, unei familii cu
serviciu în Piteºti sau în apropiere,
pentru o perioada îndelungata. Tel.
0731031114. (C.f. 3429)
OFER înc hiriere apartament 3
camere, Tudor Vladimirescu. Tel.
0741570771. (C.100320200018)
OFER înc hiriere apartament 2
camere, ultracentral lângã Centrul
de Afaceri, 290 euro. 0744140485.
(C.030320200009)
OFER spre închiriere garsonierã
cf.1, s emidecomandatã, PrunduDepou.
Tel.
07 73337757.
(C.060320200015)
OFER spre închiriere apartament 2
camere, c art. Craiovei. Tel.
0744302446. (C.060320200009)
OFERTÃ! Închiriez camere,
mobilate la vilã, Nord- Kauflflaand,
275 lei/ persoanã. 0772031155.
(C.bf: 1759)
OFER închiriere garsonierã zona
Prundu, mobilat ã, electroc as nice
noi, pe termen lung, 500 lei. Tel.
0754971172. (C.110320200002)
OFER înc hiriere apartament 3
camere la casã, intrare separatã,
complet mobilat, utilat, construcþie
2007, str. Victoriei( 80 m de teateul
Al. Davila). Preþ fifixx 400 euro. Tel.
0732521516 (C.110320200005)
3 camere, Nord, decomandat, 700
lei.
07 35550223.
(C.110320200015)
OFER închiriere garsonierã curte,
Prundu, 2 bãieþi- 400/ persoanã, 3
bãieþ i/ 300 lei. 07 43922377.
(C.110320200027)
OFERTA zilei! Garsonierã curte,1
bãiat , 550 lei. 07 43922377.
(C.210220200006)
OFER înc hiriere apartament 2
ca m e r e , l a n e f u m ã t o r i , P r u n d u Romaria, mob ilat, ut ilat . Tel.
0742292807. (C.270220200027)
PRIMESC în gazdã fatã/ doamnã,
termen lung, 150 lei. 0740611802.
(C.090320200005)

Mica publicitate

En gross-ul lEgumE fructE,

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.

CRESCÃTOR, vând pui ciobãnesc
german, pãrinþi cu pedigree, 3 luni.
0744620392. (C.010320200010)

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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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

Mica publicitate
Vineri, 13 martie 2020

VÂND pui brack german, 7 luni,
preþ negociabil. Tel. 0773848893.
(C.110320200016)
V ÂND porc de c arne . Tel.
0745800324. (C.110320200039)

ANGAJÃRI
A NGA JÃM ºoferi c onv enþie t rei
curse pe zi din Popeºti, Argeº ºi
Miroºi. 0722360767. (C.f. 3129)
Angajãm mecanic cu experienþã.
0751360767. (C.f. 3129)
A NGA JEZ fatã c u experienþã
pentru grãtar. Tel. 0744356419.
(C.130220200003)
S .C. ang ajea zã mec anic auto
pentru TIR, 24 tone. Salariu 4.000
lei. Tel. 0799700007; 0731900000.
(C.130220200009)
CAUT c olabo rat ori în domeniul
asigurãrilor cu ori fãrã experienþã,
motivaþie fifinnanciarã deosebitã. Tel.
0770534390. (C.170220200012)
S.C. angajeazã faianþari, zugravi,
rigipsari, muncitori necalifificcaþi. Tel.
0760777077. (C.180220200027)
ANGAJEZ ºofer TIR, cursã tur ret ur România- Franþa. Salariu
a t r a ct i v .
T el .
072 0202802.
(C.090320200001)
" LA Nea Ilie" anga jeaz ã:
o sp ã t ã r i þ e ,
s p ã l ã to r
va s e ,
g rãt aragiu, ajuto r buc ãtar. Tel.
0 725198004;
074 1530683.
(C.210220200024)
C A S Ã d e M o d ã a n g a j e a zã
c r o i t o r e a sã . T e l . 0 7 4 4 6 3 3 6 4 1 .
(C.240220200020)
A NGAJ ÃM agent/e de pazã cu
a t e st a t .
Ob i e c ti v
P i te º ti .
0760274336. (C.240220200082)
C Ã M IN
b ã tr â n i
partic ular
angajeazã infifirrmierã. 0766683524.
(C.260220200010)
ANGAJEZ frizer sau frizeriþã, cu
s au fã rã e xperienþã. Tel.
0736628823. (C.bf: 1730)
A NGA JEZ tâmpla r- tapiþer ºi
c r o i t o r e a sã . T e l . 0 7 2 0 4 2 6 0 9 3 ;
0743356969. (C.030320200020)

DEPOZIT LACTATE
angajează
GESTIONAR. Program
flexibil. Salariu atractiv.
Tel. 0734772990.

S.C. FARAON SRL ( vis-a-vis de
Filarmonic a P it eºti), angajeazã
luc rãtor
( a b so l ve n t
ºco ala
profesionalã), în vederea încãrcãrii
cartuº elor pent ru imprimant e(
inc lusiv
ºc olariz are).Tel.
0723577922. (C.260220200011)
ANGAJEZ ºoferi cu experienþã pe
ruta România - Franþa, camion 7,5
tone. Salariu atrac tiv. Tel.
0724268382. (C.260220200003)
ANGAJEZ muncitori în construcþii.
A si g u r c a za r e . 0 7 4 4 3 5 5 1 6 6 .
(C.260220200004)
SOCIETATE angajeazã muncitori
califificcaþi ºi necalifificcaþi în construcþii.
Salariu atractiv. Tel. 0756314721;
0733029902. (C.280220200015)
A N G A JE Z
b u l d o e x ca v a t o r i st
poses or permis cat. C. Salariu
atractiv+ bonuri. Tel. 0744324676.
(C.280220200008)
ANGAJEZ vânz ãtor/ v ânzãto are
aprozar. Salariu mot iv ant. Tel.
0761605092. (C.BF: 1661)
ANGAJEZ vânz ãtor/ v ânzãto are
mag azin
a l i m e n ta r .
Salariu
motivant. Tel. 0761605092. (C.BF:
1661)
ANGAJEZ asistentã cu experienþã
în rec oltare ºi biolog cu lib erã
p r a ct i c ã .
T el .
0769685506.
(C.030320200002)
ANGAJÃM ºofer categoria C ºi E.
Turc ia Polonia, Cehia. Tel.
0731900000;
0799700007.
(C.240220200065)
FI RMÃ de Transport persoane
angajeazã ºofer cat. D cu atestat.
Se oferã salariu motivant, condiþii
de munc ã foarte bune în
conformitate cu legile în vigoare.
Tel.
0734999970.
(C.270220200003)
S.C. Angajeaz ã munc it ori în
domeniul amenajãrilor interioare
(cunoscãtori rigips, glet, vopsea).
Tel.
0724201923.
(C.030320200040)

SC angajează VÂNZĂTOR
TONETĂ PRESĂ,
de preferat pensionar sau
student, pentru Piteşti.
Tel. 0748192233.

ANGAJEZ personal, cunoºtinþe o
limbã strãinã. Tel. 0767772001.
(C.030320200017)
ANGAJ EZ º ofer TI R, cu/ f ãrã
experienþã pentru transport marfã
intern -internaþional, Turcia. Diurnã/
zi .
T el .
0754489816.
(C.040320200015)
ANGAJ ÃM în cons trucþii. Tel.
0720538595. (C.050320200012)
A N G A J Ã M m e ca n i c î n t r e þ i n e r e
pentru carmangerie ºi vânzãtoare
magazin carne( piaþa Gãvana). Tel.
0746174727 ;
0722232328.
(C.060320200002)
ANGAJEZ ºoferi convenþie trei
sc himbu ri,
z ona
Cãlineº tiTo polov eni. Salariu at rac tiv.
Telefon 0722360767. (C.f. 3423)
ANGAJEZ personal cu experienþã,
curãþ ãtorie de ha ine. Tel.
0762277402. (C.100320200017)
S.C. angajeazã lucrãtor comercial,
magazin cereale, com. Mãrãcineni.
Te l.
0748129070.
(C.050320200031)
S.C. angajeazã manipulant. Tel.
0744752481. (C.050320200009)

ANGAJEZ ºofer TIR cu experienþã
intenaþional, România -Cehia, turr e tu r .
Tel.
076066078 8.
(C.060320200003)
RESTAURANT
"L a S t r a d a "
angajeazã ospãtar cu experienþã.
Tel. 0732763107. (C.bf: 1800)
ANGAJÃM femeie pentru curãþenie
s alã fifittness . Tel. 077215981 1.
(C.100320200029)
SOCIETATE construcþii angajeazã
instalator, z ugrav , z idar-faianþar,
dulgher ºi fifieerari bet onist. Tel.
0744324 670;
075207234 4.
(C.110320200011)
A N GA J E Z u r g e n t 2 b ã i e þi
necalifificcaþi, pentru parc de distracþii
în þarã ºi un ºofer toate gradele cu
a t e a st .
T el .
073142631 2;
0732588699. (C.bf: 1797)
S. C. ANGAJEA ZÃ ins talatori
sanitari califificcaþi ºi necalifificcaþi. Tel.
0728878716. (C.120320200006)
S. C. angajeaz ã mec anic au to
pentru TIR, 24 tone. Salariu 4.000
lei. Tel. 0799700007; 0731900000.
(C.130220200009)

SOCIETATE cu activitate internaţională angajează

VORBITOR

DE LIMBA FRANCEZĂ.

Conditii:
- limba franceză citit, scris, vorbit
- bune cunostiţe în utilizarea programelor Microsoft
Office
- permis cat. B. Salariu: 3.000 lei brut.
Tel. 0748 199 496.
Societate comercială cu activitatea în domeniul
construcţiilor angajează:

INGINERI ■ ŞEFI ECHIPA ■ MUNCITORI
CALIFICAŢI în construcţii civile ■ MUNCITORI
NECALIFICAŢI ■ MECANICI UTILAJE cu carnet
auto cat. C. ■ ECONOMIST
■

Cererile şi CV se trimit la:
manioan@ymail.com
Sau la telefon 0754421618.

S.C. Master Service Solution S.R.L. Piteşti- Argeş,

MECANIC/ELECTRICIAN UCENIC
angajează:

în domeniul Service Auto GPL. Salariu motivant.

Tel. 0727703330.

DODI PLAST TECH
angajează: BĂRBAŢI şi

FEMEI NECALIFICAŢI
pentru sortat folie şi

EXTRUDERIST folie cu
experienţă.
Tel. 0756198593.

ŞOFER,
ANGAJEZ

la LABORATOR

COFETARIE.

Tel. 0745091971.
S.C. ANGAJEAZĂ

MUNCITORI
NECALIFICAŢI.
Tel. 0724295535.

Angajăm

OPERATOR UTILAJ
JCB - 3 tone.

Salariu atractiv.
Relaţii, la telefon:

0740798794.

S.C. ANGAJEAZĂ

ŞOFERI TIR
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pentru Comunitate.
SALARIU 2.350 euro.
Tel. 0733799935;
0736620666.
S.C. ANGAJEAZĂ

ŞOFER

livrator produse
carmangerie. Tel.
0774045303; 0723649489.

SC ALFA ROM angajează:

ŞOFER TRANSPORT PERSOANE CU ATESTAT,
cu fracţiu ne de normă (de preferinţă pensionar).
Are de efectuat 2 curse pe zi pe
ruta Piteşti - Mărăcineni.
Relaţii, la tel.: 0726.372.251; 0784.207.464.

S.C. ANGAJEAZĂ

CONFECŢIONER TÂMPLĂRIE
PVC, CU EXPERIENŢĂ.
Tel. 0729113920.

”SEGULA INTEGRATION”- ROMANIA





LĂCĂTUŞ MECANIC
ŞEF ECHIPA
ŞEF ŞANTIER

ANGAJEAZA

Cerinţele postului: ■ experienta în domeniu
■ cunoaşterea limbii franceze (engleza constituie un
avantaj)
Dăcă sunteţi interesaţi de un loc de muncă ce vă oferă:
■ Contract de munca pe perioada nedeterminata
■ Conditii de munca si salarii motivante ■ Prima de
Paste, de Craciun, de Vacanta ■ Tichete de masa (15
lei/tichet) ■ Decontare transport ■ Formare continua ■
Posibilitate de deplasare in strainatate, in functie de postul ocupat.
Aşteptăm candidaturile dumneavoastră la
Fax 0372 137 150
sau e-mail: recrutare@segulasir.ro;
m.sandulescu@segulasir.ro
CV-urile pot fi lăsate şi la sediul societăţii:
Mioveni, DC83 Clucereasa(lângă Calea ferată)

S.C. CENTER TEA& CO angajează

SPECIALIST
LICITAŢII PUBLICE.
Tel. 0730.511.532.

S.C. REMARK LUCK ABSOLUTE SRL anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul: "Exploatare de
agregate minerale din terasa mal stâng râu Dâmbovnic,
în perimetrul Buta 2", în comuna Negraşi, jud.Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Argeş municipiul Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50
A, jud. Argeş şi la sediul S.C. REMARK LUCK ABSOLUTE
SRL în zilele de luni - vineri, orele 8.00 -13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM
Argeş, municipiul Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud.
Argeş.

INFORMARE
Această informare este efectuată de:
GHEORGHE IRINEL GEORGIAN ŞI TEFELEU MARIA MĂDĂLINA
ce intenţionează să solicite de la ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ
"APELE ROMÂNE", Administraţia Bazinală de Apă ArgeşVedea, aviz de gospodărire a apelor pentru"Construire
locuinţă P+M, foişor, împrejmuire teren şi creare acces", sat
Făgetu, oraş Mioveni, judeţul Argeş - Construire pod acces
proprietate Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi
recomandări se pot adresa:
- Persoane fizice: Tefeleu Ion, domiciliat în oraş Mioveni,
bulevardul Dacia, bloc D1, scara 6, etaj 4, apartament 13,
judeţul Argeş, telefon 0754322961, în calitate de împuternicit
al persoanelor fizice Gheorghe Irinel Giorgian şi Tefeleu Maria
Mădălina;
- Administraţiei Bazinale de Apă ARGEŞ - VEDEA Piteşti, str.
Câmpulung nr. 6-8, cod poştal 0300, tel: 0248/223449.

Proprietarul terenului identificat cu nr.
cadastral. 81218 în suprafaţă de 2.615
mp, siutuat în mun. Piteşti, str. Ion
Minulescu, nr. 21 anunţă publicul
interesat de elaborarea propunerilor
preliminare
pentru
PLAN
DE
URBANISM
ZONAL,
în
vederea
realizării:
"
CLĂDIRE
LOCUINŢE
COLECTIVE ŞI BIROURI"

ANUNT ZIAR
S.C. “BUSINESS NED SOLUTIONS” S.R.L., TOMA BOGDAN
IONUT, TOMA ADELINA GEORGIANA, SLAVILA SERGIU
CONSTANTIN si SLAVILA INA ELENA, cu adresa în cartier
Central, Bdul Republicii nr. 117A, bl. D5A, sc. A, et. 6, ap. 22,
mun. Pitesti, initiaza elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal
(PUZ+RLU) situat in comuna Mosoaia, sat Smeura, strada
Gazului, judet Arges (amplasament), pentru obiectivul P.U.Z.
pentru INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI REGLEMENTARE
URBANISTICA IN VEDEREA REALIZARII INVESTITIEI
“CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA” (titlu PUZ).

ANUNĂ DESCHIDEREA STAGIUNII GENERALE A
CURSURILOR DE CALIFICARE, A ANULUI 2020

VINERI, 03 APRILIE 2020
Toate cursurile 700 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

● ELECTRICIAN

● INSTALATOR instalaţii
tehnico sanitare şi gaze
restaurant, cu preparate culinare ●
ZIDAR, PIETRAR, TENCUITOR
● OSPĂTAR-CHELNER ● ELECTRICIAN exploatare
practică în restaurant
medie şi joasă tensiune
● COFETAR-PATISER - practică
în laborator de cofetărie-patiserie ● LĂCĂTUŞ MECANIC

● MONTATOR PEREŢI şi

PLAFOANE GHIPS CARTON
TÎMPLAR,
PARCHETAR
● ZUGRAV IPSOSAR
● SUDOR, autorizat ISCIR
● DULGHER,

Până la data de 25 martie se mai pot face înscrieri la
CURSUL DE STIVUITORIST -1000 ron, calificare si autoriza4ie ISCIR.

OPERATORI introducere, validare, prelucrare date - curs de caliﬁcare autorizat de
Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale
■ SECRETARIAT INFORMATIZAT - în colaborare cu Centrul de Pregă5re în Informa5că Bucureş5 - 400 lei
■ IMPORTANT! CURSUL DE CONTABILITATE - autorizat de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale pentru to5 intreprinzătorii par5culari; evidenta contabila pentru societa5 comerciale - este de 500 lei
■

■ ADMINISTRATOR

IMOBILE - de CONDOMINII (ADMINISTRATOR BLOC)

- Cursul este OBLIGATORIU pentru to5 cei care administreaza imobile si ansambluri reziden5ale;
conform legii 196/2018-în 12 luni to5 administratorii trebuie sa de5na un cer5ﬁcat de caliﬁcare.
Cursul asigura deprinderile necesare exercitarii acestei profesii.

ATENŢIE!!! - toţi administratorii de bloc, ca să mai poata profesa, trebuie sa
efectueze acest curs până în ianuarie 2021!

!!! IMPORTANT – CURSURI NOI:
– PROGRAMATOR – Autorizat intern şi internaţional !!!
– CONSTRUCTOR CĂI FERATE - Autorizat intern şi internaţional !!!

La cursurile pe meserii, pentru lăcătuşi şi sudori, prac5ca se va desfăşura în societăţi de proﬁl.
Cursurile se organizează în săli de clasă moderne din incinta Casei Sindicatelor şi prac4ca 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, 03.04.2020, 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.

SC EDEN DESIGN SRL angajează:

Oferim salarii avantajoase şi
decontarea transportului.
CV-urile la e-mail: office@eden-design.ro
Adresa: Pitesti, str. Depozitelor nr. 8-10
TEL. 0248/610155

S.C. CHEVROLET CC

angajează:
■

ELECTROMECaNIC
ELECTRICIaN
■ INSTaLaTOR
■
■

Tel. 0722.32.00.47.

AGEXIM SPEDITION
angajează

ŞOFER TIR

angajează

Comunitate şi
tur - retur.

ŞOFERI DE CAMION

pentru Turcia, tur- retur, diurnă 400 euro.
Detalii, la sediul firmei sau tel. 0722455866.

SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL angajează:
ŞOFER
categ. B, C, E/ pentru TIR şi Iveco Daily
pentru transport intern

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.

Tel. 0732950039,
0723607608.

ZARIS AUTOCOM

MECANIC
INTRETINERE
UTILAJE
angajează

Relaţii, la tel. 0744 626 100.

S.C. ALVIMAR INOX
EURO PRODUCT S.R.L.

SC REHOMA angajează

ANGAJEAZĂ:

- CONFECŢIONER
METALE ( LĂCĂTUŞ)
- SUDOR ÎN ARGON
TEL. 0742.202.955.

- DULGHERI
- ZIDARI
- MUNCITORI

amenajari interioare şi
exterioare.
Tel. 0724.222.234.

Salariu superatractive.
Tel. 0724079452,
0729218492.

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.

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.

REPREZENTANT

pentru DEPARTAMENTUL
OFERTARE
■

Condiţii: studii superioare (se
poate şi fără experienţă)
■ MECANIC

UTILAJE,

cu categ.B

■ MUNCITOR

NECALIFICAT.

Salariu atractiv.
Tel. 0761.348.179.

ANGAJĂM
CONFECŢIONERI SERIE
MAŞINĂ DE CUSUT,
PENTRU S.C. QUAD SRL.
Tel. 0754609807.

SC angajează VÂNZĂTOR
TONETĂ PRESĂ,
de preferat pensionar sau
student, pentru Mioveni.
Tel. 0748192233.
S.C. TOP STAR AMB SRL
cu punct de lucru în str.
Târgul din Vale nr. 44,
angajează

PERSOANĂ
SERIOASĂ pentru

Telefon: 0742.11.77.19
Adresa: Mărăcineni,
Argeşelu, 605 B.

ROMA2S TRANSYLVANIA
angajează

FEMEIE DE
SERVICIU.

OPERATORI PRODUCŢIE

S.C. DIVVO S.R.L. angajează

cu si fara experienţă.

ŞOFER PROFESIONIST,

categ. C,E, pentru curse turretur, doar din Piteşti.
Week-endurile libere.
Se oferă salaiu între
4.000-4.500 lei/lunar.
Tel. 0770394893.

SUDOR POLIETILENĂ
■ SUDOR OŢEL
■ INSTALATOR AUTORIZAT GAZE ■ MECANIC UTILAJE ■ NECALIFICAT. Tel.

■

0720546627. CV, e-mail:
rocipinstalsrl@yahoo.com

Tel. 0740367287.

• 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.roma2sFgmail.com

ANGAJEZ

DISPECERĂ
TaxI.
Tel. 0751.842.108.

Firmă de construcţii
angajează

buldoexcavatorist

Candidatul ideal: - studii de specialitate.
Relaţii, tel. 0248 27 27 97, e-mail:
deltatermoconstruct@yahoo.com;
office@deltatermoconstruct.ro
SC angajeaza:
■ PROIECTANT

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

SC ZIP ESCORT SRL
angajează:

AGENŢI DE
SECURITATE,
- zona Pitesti.
Relaţii la telefon:
0731.010.266 - Iordache Dorel

SC MATO SRL angajează

CONFECŢIONERI

numai cu experienţă în maşina de cusut
pentru salariul de 1.700 lei.
Relaţii, la telefon 0730030066.

Societate comercială
angajează

TRACTORIŞTI
pentru judeţul Olt.
Salariu atractiv!
Tel. 0761.348.179.

SC CONSTRUCŢII
angajează
în condiţii avantajoase:

- fIERaRI
- DULgHERI
- ZIDaRI.

Tel. 0774.430.829.

Pentru dezvoltarea activităţii de distribu,ie carne
de porc, DUMAGAS AGRI SRL din Piteşti,
angajează

CONDUCĂTORI AUTO

(categoria C+E cu atestat) şi categ. B, pentru
distribuţie carne.
Relaţii la telefoane 0747494071, 0731033575.
CV, pe adresa: daniela.mirea@dumagasagri.ro
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.
■

Se oferă salarii atractive şi negociabile.
Relaţii, la telefoane: 0722844986, 0724509988.
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S.C. ANGAJEAZĂ:

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează
pentru DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCŢII.
■ STIVUITORIŞTI ■ OPERATORI
POD RULANT ■ GESTIONARI
■ ŞOFERI categ. C+E cu atestat marfă
■ MANIPULANŢI MARFĂ
■ VÂNZĂTORI UNELTE ŞI SCULE.
Program de lucru 5zile /săptămână. Se acordă
salariu motivant, bonusuri şi tichete de masă.
Relaţii, la telefon 0744.508.005.

Firmă de construcţii
angajează:

MAGAZIN desfacere
PIESE AUTO.

angajează

S.C. CENTER TEA& CO angajează
ŞOFER TIR pentru intern.
Se lucrează de luni până vineri.
Curse fixe. Salariu motivant.
Tel. 0732406680.

reglaje, reparaţii şi revizii.
Tel. 0248/610035,
0724 796 694,
0767 518 852,
0747 371 238.

SOCIETATE COMERCIALĂ
din Măracineni angajează

SCP PIMSA cu sediul în com. Oarja Km 102, jud. Arges
CĂUTĂM persoane organizate cu simţ de raspundere capabile să lucreze în 3 schimburi.
OFERIM: transport gratuit, salariu atractiv, bonus lunar,
bonus pentru recomandare, bonus de angajare, bonusuri
pentru Paste si Craciun, tichete de masa. Contract pe perioada nedeterminata; posibilitate de ore suplimentare,
platite 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
informatii tel 0799803558; 0729106212.

MaISTRU CONSTRUCTOR
pentru întreţinere

AUTO GPL
ATELIER AUTORIZAT
RAR - Montaj, diagnozã,

●

Vineri, 13 martie 2020

- ELECTRICIENI
- INSTALATORI
- SUDORI
- FINISORI ÎN CONSTRUCŢII
- PROIECTANT INSTALAŢII FLUIDE

HOTEL VICTORIA

SC LPG AUTO GREEN
EXPERT SRL,
Piteşti, str. Depozitelor nr. 36 (incinta Ileana Impex, lîngă staţia GPL)
● INSTALAŢII

Publicitate

AICI SE ÎNVAŢĂ O MESERIE!
Atp ARgEș 1990 - Casa Sindicatelor, et. 1, secretariat A, ultracentral

