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

CASE NOI, GĂVANA 3,

APARTAMENTE NOI - TEILOR
Central, str. Teilor / Exerciţiu,

CADASTRU

Tel. 0799 00 88 33

0799 00 88 33 / www.maiateilor.ro

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

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

■ GARSONIERE şi APARTAMENTE de la 50.540 euro
■ Finisaje de lux ■ Compar'mentări generoase.

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.

Miercuri, 18 martie 2020

Tel. 0767674294 / Facebook Ovidiu Radu

VÂNZÃRI
DIVERSE

VÂND Renault Clio, an 2002, stare
perfec tã, 37. 000 km rulaþi, preþ
10.000 lei, negociabil. Tel.
0731938912. (C.060320200004)

VÂND 2 pavilioane apicole. Tel.
0767003901. (C.270120200006)

VÂND VW CRAFTER, an
2007, motor 2.5, dubã
3.5 tone. Tel.
0744313866. (C.C: bf.
4882)

STÂLPI, ºpalieri metalici noi pentru
garduri- vie, 2,10 m, 15 lei/ bucatã.
0765376535. (C.030320200010)
VÂND pianinã, perfectã
stare, acordatã. Tel.
0744313866. (C.C: bf.
4882)

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

VÂNZÃRI
AUTO
ROMÂNEªTI
VÂND Logan, octombrie 2012, 90
C P,
u n i c p r o p r i e ta r .
Tel.
0736981018. (C.030320200032)

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

VÂND VW Tiguan,
fabricaþie, 2009, unic
proprietar, Diesel, 4X4,
extra-full. 0744313866.
(C.C: bf. 4882)
S.C. Bebe Trans vinde Mitsubishi ºi
Kia Sportage. Tel. 0740828813.
(C.130320200003)

VÎNZÃRI
IMOBILIARE
GARSONIERE
VÂND garsonierã, apartament cf.
1, Banat, Calea Buc ureº ti. Tel.
0742301801. (C.250220200011)

Apartamente
2 camere
PROPRIETAR vând apartamente
vilã, 2 camere, modern, Banatului.
0721918129;
0744896025.
(C.100120200009)
2 camere, bloc nou, 2019, Gãvana,
ﬁnisat, preþ accesibil. 0799008822.
(C.o.p.)
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)

Apartamente
3 camere

APARTAMENT 3 camere, Calea
Buc ure ºti, zon ã deos ebitã. Tel.
0799008833. (C.O.P.)

VÂND/ Închiriez vilã Gãvana 3,
locubilã, 220 mp, curte 500 mp. Tel.
0745761412. (C.030320200003)

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

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 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)
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)
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.

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)

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 camere, 85
mp, decomandat, zona Big, etaj
1/4, p reþ negociabil. Tel.
0745049311. (C.170320200015)

CASE
VÂND casã la cheie Smeura -lângã
t i p o g r a ﬁe . T e l . 0 7 4 4 6 7 3 2 1 9 .
(C.130220200008)
V Â N D ca s ã ª t e f ã n e ºt i C o a st a
Câmpului. Toate utiliãþ ile. Tel.
0745706342. (C.bf: 1406)
VÂND casã str. Baloteºti, lângã
pãdure, 2019, 4 dormitoare, 2 bãi,
95.000 euro. 0799008822. (C.O.P.
)

senzaţii tari!

BRUNETÃ 25 ani, te aºtept la mine. Am locaþie.
0741552756. (C.120220200034)
MASAJ de relaxare numai pentru persoane serioase.
0751329835. (C.270220200017)
BRUNETÃ, sexy, te aºtept la mine! Tel. 0742661363.
(C.050320200020)
DOAMNÃ
mat urã.
Tel.
07 23035575.
(C.120320200027)

MÃ numesc Cristina. Am 23 de ani, 1,73 înãlþime,
ochii cãprui, ºi aºtept sã petrecem clipe de neuitat.
Tel. 0744973060. (C.BF: 1772)
BRUNETÃ, serioasã, te aºtept la mine pe tine domn
s erios , pent ru c lip e de vis . Te l. 0721770345.
(C.110320200001)
BRUNETÃ, s unã-mã º i vin la t in e! Pit eºt i.
0727695729. (C.150320200008)

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)
URGENT! Vilã la cheie Trivale, sub
preþ de apartament, fond nou +
parc ele t eren. 074802572 5.
(C.090320200001)
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)
VÂND/ sc himb cas ã Budeas a,
renovatã total, toate utilitãþile, totul
nou
.Tel.
0734 917003
(C.160320200008)
VÂND casã, ultracentral,
5 camere, baie,
bucãtãrie, utilitãþi,
teren 400 mp.
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.

V Â N D 1 . 3 0 0 m p t e r e n , 2 c a se
s tradal, multiple îmbunãt ãþiri în
localitatea Dobreºti, jud. Argeº. Tel.
0348/402720. (C.240220200005)
VÂND teren intravilan + 0.92 ha (2x
0,4 6), Sus eni. 072369849 1.
(C.180220200059)
T E R E N i n t r a vi l a n ª t e f ã n e ºt i Primãverii, 8.000 mp, utilit ãþi,
parc elabil,
n e g o ci a b i l .
0729151416. (C.bf. 1652)
VÂND teren industrial 5.000 mp,
Bascov. Tel. 0799008822. (C.o.p. )
VÂND teren 537 mp, deschidere 22
m, S meura de Sus . Tel.
0744285278. (C.030320200005)

CERTIFICAT
ENERGETIC

www.certificatenergetic-arges.ro

VÂND parcele de 1.000 mp sau
500 mp, teren intravilan în com.
Albot a, la preþ de 7 euro/ mp,
terenul este aproape de centrul
comunei ºi are utilitãþi în apropiere.
T el .
07204 16009.
(C.280220200004)
VÂND teren intravilan 4.000 mp,
d e s ch i d e r e
35
m,
c a sã
b ã t r â n e a sc ã , m a g a z i e , t o a t e
utilitãþile, puþ în curte, 4 euro/mp,
Poiana Lac ului, Pãduroiu Argeº.
D e s ch i d e r e p e d o u ã p ã r þ i .
Posibilitate parcelare. 0723321716.
(C.BF: 1721)
VÂND teren intravilan 2.200 mp,
str. Mironescu nr. 187, ªtefãneºti.
Preþ 14 euro/mp, negociabil. Tel.
0758063388. (C.050320200015)
VÂND teren 500 mp, acte în regulã,
Poieniþele Vâlsanului, lângã pârtia
s ki M o l i vi º, l â n g ã c a b a n e .
0740135566. (C.080320200010)
AVANTAJOS! 6.500 mp industrial,
sens giratoriu Vamã. 0748025725.
(C.090320200002)
VÎND teren intravilan 13 km de la
Cornul Vînãtorului, 8.000 mp, 2
euro/ mp, negoc iabil. Tel.
0726212033. (C.110320200012)

VÂND u rgent su b preþul pieþei,
teren 1.435 mp, Trivale- cartier vile,
cu ut ilitãþi. Tel. 07 48025725.
(C.270120200022)

CADASTRU
CARTE FUNCIARÃ
Rapid! Ieftin!
Nu se percepe TVA!
0248280813, 0744273422
OFERTÃ! 500 mp,Triv ale- str.
Prunilor, între vile. 0748025725.
(C.090320200003)
VÂND teren intravilan aproximativ
2.500-3.000 mp Rociu centru, preþ
negociabil. Tel. 07 62935336.
(C.110320200071)
VÂND teren 11.500 mp, utilitãþi,
stradal, zo na Cuca Argeº . Tel.
0725519229. (C.110320200065)
V Â N D t e r e n 7 0 0 m p , va r i a n t a
Piteºti Slatina. Tel. 0741066632.
(C.150320200010)
VÂND teren s tr. Balot eºti. Tel.
0732938094. (C.140220200005)
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

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.
ÎNCHIRIEZ

HALĂ SERVICE,

STRADAL,
Depozitelor, 200 - 436 mp.
Tel. 0799 00 88 33.
OFER închiriere spaþii 48- 60 mp ºi
birou 18 mp, Târgul din Vale. Tel.
0749042077. (C.270220200019)
OFER spre î nchiriere 45 mp,
E x e r ci þ i u
-piaþ a
Traia n.
0744860702. (C.280220200013)
O F E R î n ch i r i e r e s p a þ i u 2 0 m p ,
Ultracent ral. Tel. 077088684 9.
(C.110320200055)
SPA ÞII de înch iriat în inc in ta
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.
Tel.
072240477 7.
(C.090320200003)
ÎNCHIRIEZ camerã 13 mp, Bd.
R e p u b l i ci i
nr.
112.
T el .
0721240729. (C.120320200010)
OFER închiriere spaþiu birouri 70
mp, utilat, mobilat. 0741066632.
(C.150320200011)

OFER înc hiriere apartament 2
camere, N. Vodã, mobilat, utilat.
T el .
074520 9277.
(C.040320200005)
OFER înc hiriere apartament 2
c amere, z onã c entralã( lângã
Biserica Mavrodolu), mobilat, utilat.
T el . 0756589 887; 074449 8597.
(C.b.f. 4443)
PA RTICUL AR ofer gratuit ca sã
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)
PROPRIE TAR, ofer înc hiriere
apartament 2 camere, ultracentral,
etaj 1/4, lux, (deasupra restaurant
M a tt e o ) , 3 3 0 e u r o / l u n a r .
0737794785. (C.030320200013)
OFER înc hiriere apartament 2
camere, mobilat ºi renovat recent,
z onã
s emic entralã.
T el .
0766543408. (C.050320200002)
OFER spre închiriere garsonierã
Spitalul Militar, plata anticipat pe 2
luni, 800 lei/lunã. Tel. 0722913063.
(C.060320200006)
OFER spre închiriere apartament 2
c amere, c art . Craio vei. Tel.
0744302446. (C.060320200009)

ÎNCHIRIERI

OFER spre închiriere camerã vilã,
platou Prundu. Tel. 0723023753.
(C.100320200015)

P R OP R IE T A R
înc hiriez
a p a r ta m e n t
v ilã, 2 c amere,
modern, Banatului. 0721918129;
0744896025. (C.100120200008)
APARTAMENT 2 camere, mobilat,
utilat, Gheorghe Doja- Craiovei,
250 eur o. T el . 072252279 1.
(C.110320200010)
OFER spre închiriere garsonierã
confort 1 Exerciþiu, mobilatã utilatã.
Tel.
072344891 1.
(C.160320200007)
O F E R î n ch i r i e r e a p a r t a m e n t 2
c amere, de lux, mobilat , ut ilat ,
Craiovei- bloc nou, 300 euro. Tel.
0756030 690;
079943137 0.
(C.020320200073)

MESAJE
ÎNDOLIATE
Familia Florescu anunþã
încetarea din viaþã a celei care a
fost
ing.
FLORESCU
MARILENA. Trupul neînsufleþit
este depus la Biserica "Buna
Vestire", (Sf. Mina), iar slujba
religioasã va avea loc la ora
12,00, iar înmormântarea la
Cimitirul Sf. Gheorghe, joi
19.03.2020. Dumnezeu s-o ierte!
(C.bf: 1839)

OFER închiriere garsonierã zona
Prundu, mobilatã, electrocasnice
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 ﬁx 400 euro. Tel.
0732521516 (C.110320200005)
OFER închiriere garsonierã curte,
Prundu, 2 bãieþi- 400/ persoanã, 3
bãieþ i/ 300 lei. 074392 2377.
(C.110320200027)
OFERTA zilei! Garsonierã curte,1
bãiat , 550 le i. 074392 2377.
(C.210220200006)

PRIMESC în gazdã 1-2 doamne,
Gãvana II. Tel. 07 47400916.
(C.110320200062)
Ofer s pre înc hiriere garso nieră
mobilata bloc Academica Prundu
Tel.0723976811.
OFER înc hiriere apartament 2
camere, centralã proprie, mobilat
complet, utilat, renovat, Gãvana 2,
în spatele magazinului Proﬁ, 200
euro .
T el .
07 28964282.
(C.120320200023)
OFER înc hiriere apartament 2
camere, mobilat, utila t, B anat.
0740066199. (C.130320200005)
OFER înc hiriere apartament 2
camere, Nord, izolat, mobilat, utilat,
ce n t r a l ã .
Tel.
07 71418447.
(C.160320200001)
OFER spre închiriere apartament
2, camere zo na cent ru. Tel.
0731762567. (C.160320200002)
ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere,
T. Vladimirescu, complet utilat ºi
mobilat. Preþ 250 euro. Tel.
0744313776. (C.O.P.L. )

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

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

IMOBILIARE
CUMPÃR
garson ierã
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
sp a þ i u .
T el .
07 70411597.
(C.050320200008)

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

MEDITAÞII

OFER spre închiriere garsonierã
n e m o b i l a t ã , ce n t r a l ã p r o p r i e ,
r e n o v a t ã d e o sã p t ã m â n ã ,
preferabil termen lung, Fr. Goleºti.
T el .
072834 0553.
(C.090320200010)

MEDITEZ limba spaniolã orice
nivel, 40 lei/ ºedinþã. 0783040630.
(C.060320200010)
CAUT profes or/ profes oarã de
ﬁzicã pentru meditaþie elev clasa aIX - a .
Te l.
07 60116141.
(C.020320200013)
MATEMATICÃ orice nivel. Prima
ºedinþã gratis. Posibil acasã la elev.
0726348243. (C.040320200001)

OFER spre închiriere apartament 4
camere, zonã centralã, 300 euro.
T el .
076665 5832.
(C.090320200001)

PRESTÃRI
SERVICII

PRIMESC în gazdã la casã (casã
/ cu r t e )
Poliþ ieRã zboieni.
0773331186. (C.120320200035)

PRIMESC în gazdã fatã/ doamnã,
termen lung, 150 lei. 0740611802.
(C.090320200005)
OFER înc hiriere apartament 2
camere, Gãvana 2, mobilat, utilat.
T el .
072366 6587.
(C.090320200009)

REP ARA ÞII MAªI NI SPÃ LAT
AUTOMATECOCIO ABÃ.
GARANÞIE 12 LUNI. DEPLASARE
GRA TUITÃ.
0248/ 645543;
0723321716;
07 48331545.
(C.231220190007)
TRANSPORT
mobilã.
0746063023. (C.060120200018)

CA DAS TRU-c arte
func iarã!
Terenuri-390 lei! Apartamente-210
lei!
Certiﬁ cat
e n e r g e t i c.
0723290682. (C.210220200004)
ZUGRAV.
0721758547.
(C.170320200012)
TRANSPORT marfã. 0770346626.
(C.260220200016)
EXECUTÃM lucrãri cons trucþ ii,
demolãri ºi hidroizolaþii. Transport
mo loz .
Tel.
0756314721.
(C.280220200014)
EXECUT zugrãveli, glet, lavabilã,
gresie, faianþã,
parchet, rigips,
tenc uia lã.
0748145223.
(C.060320200008)
HIDROIZOLAÞII plus case la cheie.
Tel.
0754496195.
(C.120320200030)
EXECUT orice în construcþii. Tel.
0799744555. (C.120320200019)
RE PARAÞI I f rigidere, domic iliu.
0752154588. (C.160320200015)

MICI AFACERI
SOCIETATE
VINDE
DEPOZIT
FRIGORIFIC,
capacitate 81 m.c.
(7.60/ 3.75/ 2.86),
pânâ la - 31 grade.
Tel. 0731977078.

MAGIE
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)
40 ANI, doresc cunoºtinþã doamnã
plinuþ ã, indiferent de v ârs tã.
0760444453. (C.020320200010)
TÂNÃR, 1.75/ 80, locuinþã, serviciu,
auto doresc cunoºtinþã doamnã,
p e n tr u
p r i e te n i e /
c ãsãt orie.
0756303583. (C.120320200038)
DO MN, 48 ani, divorþat , caut
doamnã pentru prietenie, cãsãtorie.
S e r i o zi t a t e .
0759533544.
(C.160320200003)
DOMN 67 ani, doresc prietenie sau
event ual cãs ãtorie, cu d oamnã
vîrstã apropiatã. Rog seriozitate.
Tel.
0740044385.
(C.160320200005)
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.bf: 1840)

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)

Ziarul nostru îºi rezervã dreptul de a-ºi selecta clienþii
pentru anunþurile de micã publicitate.

ANGAJÃRI
A N G A J Ã M º o f e r i co n ve n þ i e t r e i
curse pe zi din Popeºti, Argeº ºi
Miroºi. 0722360767. (C.f. 3129)
Angajãm mecanic cu experienþã.
0751360767. (C.f. 3129)
ANGAJ EZ fa tã cu ex perienþ ã
pentru grãtar. Tel. 0744356419.
(C.130220200003)
S . C . a n g a j e a z ã m e ca n i c a u t o
pentru TIR, 24 tone. Salariu 4.000
lei. Tel. 0799700007; 0731900000.
(C.130220200009)
C ASÃ de M odã angaj eaz ã
croitoreas ã. Tel. 0744633641.
(C.240220200020)
S.C. angajeazã faianþari, zugravi,
rigipsari, muncitori necaliﬁcaþi. Tel.
0760777077. (C.180220200027)
ANGAJ EZ v ânzãto r/ v ânzãt oare
aprozar. Salariu motivant . Tel.
0761605092. (C.BF: 1661)
ANGAJ EZ v ânzãto r/ v ânzãt oare
m a g a zi n
alimentar.
Sal ar i u
motivant. Tel. 0761605092. (C.BF:
1661)
CENTRUL Meserii Argeº- cursuri
autorizate: frizerie, coafurã, manipedi; stilist unghii; maseur; bucãtar;
ospãtar; brutar; mãcelar; cofetar;
lucrator comerþ; constructor; sudor;
stivuitorist(ISCIR), agent securitate;
inﬁrmierã; orice meserie. Mininum
450 lei, sprijin angajare. Cãutãm
co laborat ori at rag ere c ursant i.
Oferim 40 lei/cursant înscris; 2.000
lei pentru 28 c ursanþi/ mes erie.
075185592 9;
0726964482;
0 7 6 3 2 4 7 4 7 7 ;
cu rs u r i _ ro m a n i a @ y a h o o . c o m;
www.cursuri-caliﬁcare-autorizate.ro
(C.f. 3070)
ANGAJÃM ºofer categoria C ºi E.
Turc ia Polonia, Ceh ia. Tel.
073190000 0;
0799700007.
(C.240220200065)
ANGAJEZ ºoferi cu experienþã pe
ruta România - Franþa, camion 7,5
tone. Salariu at rac tiv. Tel.
0724268382. (C.260220200003)
ANGAJEZ muncitori în construcþii.
As igur c aza re. 0744355166.
(C.260220200004)
FIRMÃ de Transpo rt perso ane
angajeazã ºofer cat. D cu atestat.
Se oferã salariu motivant, condiþii
d e m u n cã f o a r t e b u n e î n
conformitate cu legile în vigoare.
Tel.
0734999970.
(C.270220200003)
SOCIETATE angajeazã muncitori
caliﬁcaþi ºi necaliﬁcaþi în construcþii.
Salariu atractiv. Tel. 0756314721;
0733029902. (C.280220200015)
ANGAJEZ frizer sau frizeriþã, cu
sa u fãrã ex perienþ ã. Tel.
0736628823. (C.bf: 1730)
ANGAJEZ ºoferi convenþie trei
sc himb uri,
z ona
Cãlineº tiTopolo veni. Salariu at rac tiv.
Telefon 0722360767. (C.f. 3423)
A N GA J E Z tâ m p l a r - t a p i þe r º i
croitoreas ã. Tel. 0720426093;
0743356969. (C.030320200020)
S.C. angajeazã lucrãtor comercial,
magazin cereale, com. Mãrãcineni.
Tel. 0748129070. (C.0503202001)
S.C. angajeazã manipulant. Tel.
0744752481. (C.050320200009)
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.
074617472 7;
0722232328.
(C.060320200002)

FAMILIE
de
pensionari
cãutãm sã îngrijim o
gospodãrie. Tel. 0755000581.

ANGAJEZ ºofer TIR cu experienþã
intenaþional, România -Cehia, turr e tu r .
Te l.
07606607 88.
(C.060320200003)
ANGAJEZ ºofer TIR, cursã tur retur România - Franþa. Sa lariu
at rac tiv.
Tel.
07202028 02.
(C.090320200001)
RESTAURANT
"La St rada "
angajeazã ospãtar cu experienþã.
Tel. 0732763107. (C.bf: 1800)
ANGAJÃM femeie pentru curãþenie
s alã ﬁ tness . Tel. 07721598 11.
(C.100320200029)
A N GA J E Z u r g e n t 2 b ã i e þi
necaliﬁcaþi, pentru parc de distracþii
în þarã ºi un ºofer toate gradele cu
a t e a st .
Tel.
07314263 12;
0732588699. (C.bf: 1797)
ANGAJEZ ºofer taxi. Obligatoriu cu
atestat. Tel. 0765095160. (C.1200)
S. C. ANGAJE AZÃ ins talatori
sanitari caliﬁcaþi ºi necaliﬁcaþi. Tel.
0728878716. (C.120320200006)
ANGAJ EZ ºof er TIR ex perienþã
prelatã Comunitate. C.V. la email:
walterauto@y ahoo.c om;
T el .
0784274188. (C.130320200004)
ANGAJ EZ paz nic pentru lac
pescuit, fãrã cazier, fãrã obligaþii.
Sal ar i u
a v a n ta j o s .
T el .
0757295066. (C.160320200010)
S. C Rec yc le Int ern aþional srl
a n g a j e a z ã m u n ci t o r n e ca l i ﬁc a t
pent ru sorta rea ºi manipularea
mãrfurilor nepericuloase în locaþia
Carrefour Piteºti. Program de lucru;
luni - vineri, 8.00 - 17.00. Salariu
2.000 lei net. Mai multe detalii la tel.
0749288482. (C.160320200006)
A N G A J E Z ºo f e r c u a t e st a t ºi
servant pentru aotu vidanjã. Tel.
0726317722.

Centrul de Echitaţie
Andaluz
angajează
în condiţiile legii

ÎNGRIJITOR DE CAI.
Se oferă salariu
motivant, cazare,
comision şi
bonuri de masă.
Tel. 0745.056.264.

FIRMĂ distribuţie mezeluri
şi produse alimentare
angajează: ŞOFER LIVRATOR
cu experienţă, domiciliul în
Piteşti. Tel. 0765.335.640.
CV-uri la email:
negru_cornel@yahoo.com

Service Top Agro SRL
angajează
în condiţiile legii

ŞOFERI
PROFESIONIŞTI

pentru distribuţie
materiale de construcţii
(card tahograf şi atestat
marfă). Se oferă salariu
motivant, cazare,
comision şi
bonuri de masă.
Tel. 0745.056.264.

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
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Vreau sã am un
Loc de MUncã!

Miercuri, 18 martie 2020

VÂND clãdire 400 mp, (3 nivele +
s ubsol) pret abil oric e, cu va d.
0741066632. (C.150320200012)

ÎNCHIRIEZ camerã în apartament,
450 lei, + utilit ãþi, Gãv ana.
0745056440. (C.bf: 1795)

Mica publicitate

En gross-ul lEgumE fructE,

Publicitate
Miercuri, 18 martie 2020
Curierul zilei - pag. 10

S.C. CLASS PRODCOM ANDRIMAR S.R.L.- societate în faliment,
J03/1334/2004, CIF 16549243, cu sediul în Piteşti, bdul Republicii, bl.
D5A, sc.A, et.5, ap.20, dosar 407/1259/2016, prin lichidator judiciar,
organizează licitaţie publică deschisă cu strigare pentru bunurile
imobile şi bunurile mobile din patrimoniu, astfel: ANSAMBLU
FUNCIONAL compus din: Proprietate imobiliară compusă din teren
în suprafaţă de 40.414 mp şi construcţiile C1-C15, neîntabulate, cu
destinaţia fermă îngrăşare suine, bucătărie furajeră şi construcţii
anexă, situată în localitatea Căteasca, tarla 63, parcela 867, 866, jud.
Argeş, împreună cu Echipamente grajduri 2 hale, Echipamente FNC și
Silozuri de cereale. Preţul de pornire a licitaţiei este de 600.000 LEI.
Preţul nu conţine TVA. Se va aplica TVA în funcţie de prevederile
legale în vigoare la data transferului dreptului de proprietate. Conversia preţului în lei se va efectua utilizând cursul B.N.R. valabil la data
organizării licitaţiilor. Licitaţiile pentru vânzarea acestor bunuri, vor fi
organizate în zilele de 24.04.2020; 08.05.2020; 22.05.2020;
05.06.2020; 19.06.2020 și 03.07.2020, ora 11.00, la sediul profesional
al lichidatorului din mun. Piteşti, str. Maior Ghe. Şonţu, bl. D6, sc. B1,
ap. 1, jud. Argeş. Toţi cei care posedă un drept real asupra bunurilor
scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă
lichidatorului dovada acestuia până în ziua licitaţiei. 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 4.000 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. Contul în care se va achita cauţiunea este RO43 BREL 0002 0014 6904 0100, deschis la Libra Internet
Bank S.A.- Sucursala Piteşti. Relaţii suplimentare la tel. 0248.217428.
Licitaţiile pentru vânzarea acestor bunuri, organizate în zilele de
23.03.2020; 06.04.2020 și 23.04.2020, ora 11.00, la sediul profesional al lichidatorului din mun. Piteşti, str. Maior Ghe. Şonţu, bl.
D6, sc. B1, ap. 1, jud. Argeş, conform publica1iei de vânzare nr. 287
din 05.02.2020 și anun1ului publicat în cotidianul Curierul zilei din
data de vineri 07 februarie 2020, se anulează.
SUBSCRISA M CARBON PARTS MCP S.R.L., societate în faliment, cu
sediul social în mun. Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 121, bl.A9, sc.B,
et.2, ap.4, jud. Argeş; CIF: 16581813, J03/1187/2004, prin lichidator
judiciar, organizează licitaţie publică deschisă cu strigare pentru
bunurile mobile din patrimoniul debitoarei respectiv stocuri de
materii prime, materiale, obiecte de inventar, produse finite, folosite
pentru realizarea de caroserii din fibre de carbon- keblar.
Preţul de pornire pentru fiecare bun mobil în parte la licitaţiile
organizate va fi egal cu 100% din valoarea estimată prin Raportul de
evaluare din 19.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat
Licita5ia pentru valorificarea acestor bunuri vor avea loc la ora 11.00
în ziua de 23.03.2020 la sediul profesional al lichidatorului din Piteşti,
str. Maior Ghe. Şonţu, bl. D6, sc. B1, ap. 1, jud. Argeş. Licitaţia va fi
efectuată în conformitate cu prevederile art. 769 din N.C.P.C.
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, 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. Relaţii suplimentare la tel.
0248.217428.

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

S.C. ANGAJEAZĂ

MUNCITORI
NECALIFICAŢI.
Tel. 0724295535.

S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. PITEŞTI,
cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A,
judeţul Argeş, ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru ocuparea a două
posturi de INGINER de specialitate în domeniul reţelelor de apă
şi de canalizare la Serviciul Unitatea de Implementare a
Proiectului.
Atribuţiile postului de inginer constau în desfăşurarea activităţilor
necesare pentru implementarea programelor de investiţii:
monitorizarea/sprijinirea activităţilor de proiectare de lucrări/
execuţie de lucrări/ servicii, având ca obiective extinderea/
modernizarea/ reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi
canalizare în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu.
Cerinţe pentru participare la concurs: absolvent al unei facultăţi
de construcţii cu diplomă de licenţă sau examen de diplomă în
conformitate cu legislaţia în vigoare cu specializare în domeniile:
inginerie sanitară şi protecţia mediului, ingineria apelor,
hidrotehnică, instalaţii, construcţii civile industriale şi agricole
şi/sau masterand în domeniile: inginerie hidraulică, protecţia
mediului, dezvoltare durabilă, tehnologii performante pentru
protecţia mediului urban (având la bază facultăţile/specializările
menţionate anterior); cunoştinţe teoretice solide şi dorinţa de aşi construi o carieră în domeniul construcţiilor edilitare; bună
cunoaştere a Microsoft Office; bună cunoaştere AutoCAD sau
similar; bună cunoaştere a limbii engleze; disciplinat, capabil săşi stabilească singur obiective intermediare şi să urmărească
îndeplinirea lor corectă şi la termen; rezistenţă la stres; permis
conducere categoria B.
Constituie avantaje: experienţa în proiectarea lucrărilor/ execuţia
lucrărilor/ serviciilor (supervizare, exploatare, etc.) având ca
obiective extinderea/ modernizarea/ reabilitarea sistemelor de
alimentare cu apă şi canalizare (de ex: conducte de aducţiune,
staţii de tratare/clorare, rezervoare, staţii de pompare, reţele de
distribuţie, reţele de canalizare, staţii de pompare ape uzate,
staţii de epurare); experienţa în implementarea programelor de
investiţii; experienţa în utilizarea programelor AutoCAD 3D,
URBANO – HYDRA & CANALIS, CESAR II (calcul flexibilitate
conducte), etc..
Selecţia se face pe bază de interviu ce include şi aspecte practice.
Bibliografia de concurs poate fi consultată pe site-ul societăţii
www.apacanal2000.ro la secţiunea „Anunţuri“.
Candidaţii vor depune un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului
de identitate, actelor de studii, permis conducere categoria B, la
ghişeul unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, b-dul I.C.
Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 26.03.2020,
inclusiv, orele 16.00.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la
Serviciul Personal la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare,
între orele 08.00-16.00.

ANUNŢ
OBŞTEA MOŞNENILOR BRĂTIENI, cu sediul în comuna
Brăduleţ, judeţul Argeş scoate la vânzare prin licitaţie
publică cu strigare cantitatea de 5459 m.c. masă lemnoasă
pe picior, la pachet (grupaj) de partizi astfel:
A) Pachet nr.1: Muntele Leaota, total 717 m.c. , pre2
pornire 136 230 lei :
– APV 1515654 -300 m.c. - CONSERVARE
– APV 1515657 – 340 m.c. –CONSERVARE
APV 1515650 – 77 m.c.- CONSERVARE
B) Pachet nr.2 : muntele Drăghina Mare, total 992 m.c.,
pre2 pornire 188 480 lei:
APV1515648 – 208 m.c.- CONSERVARE
APV 1613641 – 564 m.c.- CONSERVARE
APV – 1613636 – 220 m.c.- CONSERVARE
C) Pachet nr. 3: muntele Drăghina Mare, total 1164 m.c.,
pre2 pornire 221 160 lei, APV 1613638-PROGRESIVE
D) Pachet nr. 4: Muntele Drăghina Mare, total 682 m.c.
pre2 pornire 54 560 lei, APV 1516265 SECUNDARE
RĂRITURI
E) Pachet nr.5: Muntele Drăghina Mare, total 1904 m.c.,
pre2 pornire 361 760 lei:
APV 1613637 -165 m.c.- CONSERVARE
APV 1613635 – 737 m.c.- CONSERVARE
APV 1613633- 614 m.c. - CONSERVARE
APV 1613632 -388 m.c. - CONSERVARE
Licitaţia se desfăşoară în ziua de 04.04.2020 ora 1000 la
sediul Obştei
Moşnenilor Brătieni în conformitate cu Regulamentul privind
organizarea şi desfăşurarea vânzării de masă lemnoasă
nr.124/25.05.2018.
Relaţii se pot obţine de la Secretariatul Obştei, unde solicitanţii
vor depune cereri scrise de participare, însoţite de
documentele de atestare (statut, C.U.I., atestat, e.t.c.) potrivit
reglementărilor silvice până la data de 03.04.2020 ora 1200.
Dovada achitării garanţiei în contul Obştei Moşnenilor Brătieni
se va depune odată cu documentaţia de înscriere la licitaţie
prin ordin de plată vizat de bancă.
De asemenea, informaţii se pot obţine de la Ocolul Silvic
,,Păpuşa” Rucăr - ing. Coleşică Marius, telefon: 0742096227,
care asigură, la cerere şi prezentarea masei lemnoase pe teren.
Preşedinte Consiliu de Administraţie, Mircea Roşescu
Societate cu punctul de
lucru în Ştefăneşti,
Argeş angajează în
condiţiile legi,

şofer
profesionist,

categoriile C, CE pentru
curse în ţară.
Oferim: • Contract de
muncă
pe
perioadă
nedeterminată • Condiţii
corecte de muncă şi
salarizare • Tichete de
masă • Control medical
gratuit la angajare şi
periodic • Prime de
sărbători • Asigurare
suplimentară de accidente.

tel. 0758.021.128.

Firmă cu experienţă
în construcţii
angajează: ingineri
construcţii,
maeştri,
electrician şi buldoexcavatorist.
Salarii atractive.
Tel.: 0799803583 sau
0727 / 760 240

HOTEL VICTORIA
angajează:
■

maistru constructor
pentru întreţinere

electromecanic
electrician
■ instalator
■
■

Tel. 0722.32.00.47.

ZARIS AUTOCOM

MECANIC
INTRETINERE
UTILAJE
angajează

Salariu superatractive.
Tel. 0724079452,
0729218492.
ANGAJEZ

buldoexcavatorist

cu experienţă, pentru

BULDOŞENILAT.
Tel. 0740798794.

Lichidator judiciar "Anteus Expert" vinde:
- Autoturism Dacia Logan, capacitate motor 1598 cmc, an
fabricatie 2008, culoare albastru, in stare de functionare, pret:
3843 lei fara TVA
- Autoturism Dacia Logan, capacitate motor 1461 cmc, an
fabricatie 2008, culoare alb, nu este in stare de functionare,
pret: 5125 lei fara TVA
- Autoturism Dacia Logan, capacitate motor 1461 cmc, an
fabricatie 2008, culoare albastru, in stare de functionare, pret:
5445 lei fara TVA
- Autoturism Dacia Logan, capacitate motor 1598 cmc, an
fabricatie 2008, culoare albastru, in stare de functionare, pret:
3459 lei fara TVA
- Autoturism Daewoo Matiz, capacitate motor 796 cmc, an
fabricatie 2003, culoare alb, nu este in stare de functionare,
pret: 1153 lei fara TVA
- Rulota Knauss, nu este in stare de functionare, pret: 2869 lei
fara TVA. Detalii la tel: 0744/508.328.

ANUNŢ
OBŞTEA MOŞNENILOR BRĂTIENI, cu sediul în comuna
Brăduleţ, judeţul Argeş ORGANIZEAZĂ în data de 04.04.2020
ora 11.00, selec2ie de oferte pentru lucrările de
împădurire a suprafe2ei de 3,1 ha (muntele Valea Leaotei
și Drăghina Mare) cu un număr de 14,8 mii puie2i
forestieri (molid) puși la dispozi2ie de beneficiar și
între2inerea planta2iei pe suprafa2a de 3,1 ha cu lucrări de
revizuire și 13 ha cu lucrări de descopleșire.
Societă*ile interesate vor depune oferta înso*ită de atestatul
ce le conferă dreptul de a executa aceste lucrări. Ofertele se
depun în plic închis până în data de 04.04.2020, ora 1000.
Rela2ii se pot ob2ine de la Secretariatul Obştei.
Preşedinte Consiliu de Administraţie, Mircea Roşescu

S.C. angajează:

■ LUCRĂTOR COMERCIAL cu gestiune şi cunoştinţe PC
■ LUCRĂTOR COMERCIAL pt. manipulare mărfuri alimentare

■ INSTALATOR

pentru reparaţii şi întreţinere instalaţii sanitare şi
de încălzire. CV-urile se depun la comargros@ yahoo.com
Rela5ii, la tel.: 0744378026, 0744339891.

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

Firmă cu experienţă
în transport angajează

şofer autocamion
pe relaţia România –
Franţa / tur retur.
Telefon 0727 / 760 240.
S.C. ANGAJEAZĂ:

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

■

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

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.

