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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND aragaz cu 4 
ochiuri, stare bunã. Tel. 
0348/437375; 0732487687. 
(C.140420220008)

VÂND pianinã 
cu corzi( instru-

ment nobil), stare 
bunã. 0744313866.  
(C.180320220014) 

VÂND mobilã hol albã, 
nouã ( patru corpuri), preþ 
950 lei. Tel. 0741023475. 
(C.140420220009)

VÂND 5 familii de 
albine, cu/ fãrã stup, 

pentru începãtori; 
acordeon Welma-
ister, nou; bazin 

metalic 10.000 litri. 
Tel. 0741186833. 
(C.080420220001) 

VÂND palane de stejar( 2 m 
lungime). Tel. 0725511165.

VÂND 4 jenþi pentru 
Matiz, echipate cu 
cauciucuri de varã. 
Tel. 0752170092.  

ELECTRONICE
ALCOR SERVICE NET
CALCULATOARE  

ACCESORII
SERVICE - REFILL
I.C. Brătianu, bl. B1, parter, 

Piteşti (pasaj Magnolia)
Tel. 0744/300418,     

    0771/692925. E-mail: 
office@alcornet.ro

VÂNZĂRI
AUTO

ROMÂNEŞTI
CUMPÃR auto pen-
tru programul Ra-
bla. Tel. 0745141627. 
(C.130420220001)

VÂND voucher, euro 
3. Tel. 0761687014.  
(C.130420220002)

STRĂINE
VÂND autoturism 

Smart for Two Coupe, 
fabricaþie 2008, ben-
zinã, preþ negociabil. 

Tel. 0722578592.  

VÂNZĂRI

IMOBILIARE
GARSONIERE

VÂND garsonierã cf. 
1, Gãvana 3, etaj 3/4. 
Tel. 0770381793. 
(C.140420220011)

VÂND garsonierã Craio-
vei, cf. 1, parter/ 9 mo-
bilatã, utilatã, renovatã, 
39.500 euro, negocia-
bil. Tel. 0766210483. 
(C.070420220005)

VÂND garsonierã Mioveni, 
modernizatã 2022, et. 1, 22 
mp, preþ 20.500 euro, ne-
gociabil. Tel. 0744297300.  
(C.210320220009)

VÂND garsonierã, zona Sf. 
Vineri. Tel. 0248/279439. 
(C.070420220004)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 
2 camere, 10 km de 

Piteºti. Apartamentul 
are 40 mp, 260 mp 

teren, toate utilitãþile, 
la cheie. Preþ 25.000 

euro, negociabil. 
Tel. 0720411585. 
(C.010420220002) 

VÂND apartament 2 ca-
mere, decomandat, 3/ 3, 
fãrã îmbunãtãþiri, zona 
Popa ªapcã, negocia-
bil. Tel. 0771319293.  
(C.140320220004)

VÂND apartament 2 came-
re, cf. 1, decomandat, et. 3, 
Trivale. Tel. 0727335046.  
(C.070420220002)

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

VÂND casã cu etaj, 
toate utilitãþile, ªtefã-
neºti. Tel. 0769633241. 
(C.140320220021)

VÂND casã ultracen-
tral( zona biserica 

Sf. Vineri), 5 camere, 
grãdinã, toate uti-

litãþile. 0744313866.  
(C.180320220015)

VÂND/ schimb casã în 
Piteºti cu apartament 3 
camere. 0732302595. 
(C.070420220003) 

VÂND casã P+1E+ M, 
Bradu- 4 km Târgul 
Auto, 8 camere, 4 

bãi, living, bucãtãrie, 
cãmarã, garaj, 

380v-220v, toate uti-
litãþile. 0744313866.  
(C.180320220017) 

VÂND/ schimb vilã duplex, 
Valea Ursului- 5 km de Pi-
teºti, ºoseaua principalã, 
teren 1.100 mp, toate uti-
litãþile. Tel. 0771762162.  
(C.150420220001)

VÂND casã bãtrîneas-
cã, 512 mp teren, uti-
litãþi apã, curent, gard 

nou, com Cãlineºti 
sat Vãleni Podgoria, 

preþ 13.300 euro. 
Tel. 0738112336. 
(C.040420220014) 

VÂND teren, com. Băli-
leşti, sat Goleşti, 1.600 mp. 
Poziţie excelentă.10.000 
euro. Tel. 0720292318. 
(C.0902202200014) 

TERENURI
VÂND TEREN 

50.000 mp, situat vizavi de 
reprezentanţa FORD, lângă

Jupiter City - Carrefour, 
deschidere 250 m.

Tel. 0799 00 88 22.

TEREN intravilan ªtefã-
neºti- Primãverii, 9.500 
mp, utilitãþi, parcelabil, 
negociabil. 0729151416. 
(C.140320220011)

VÂND teren la munte, 
pretabil cabanã, 

500 mp, Poieniþele 
Vâlsanului, lângã 
Brãdet, în apropi-
erea pârtiei de ski 

Moliviº. 0744313866. 
(C.180320220016)

VÂND teren 2 loturi, 880 
mp ºi 1.800 mp, com. 

Dobrogostea, apã ca-
nal, curent electric. Tel. 
0731433795; 0726234450  
(C.150420220008)

VÂND teren Moºoa-
ia, stradal. Tel. 
0740135566. 

(C.220320220005) 

VÂND 1.679 mp teren con-
strucþii, Slãtioare- zona 
service. Tel. 0742051235.  
(C.180420220008)

SPAŢII
ÎNCHIRIEZ

HALĂ SERVICE,
 STRADAL, DEPOZITELOR, 

393 MP. 
TEL. 0799 00 88 33. 

ÎNCHIRIERI
CAUT colegã de apar-
tament, Gãvana 2. Tel. 
0763308229; 0766738062.  
(C.110420220004)

ÎNCHIRIEZ avantajos apar-
tament ºi garsonierã, zona 
Dedeman. Tel. 0757579811. 
(C.140320220022)

PROPRIETAR, ofer spre 
închiriere garsonierã, cf. 
1, 40 mp, renovatã, mo-
bilatã, utilatã, centralã, 
bloc izolat termic, Gã-
vana( lângã Spitalul Ju-
deþean). Tel. 0745029570. 
(C.050420220002)

PROPRIETAR închiri-
ez apartament 2, camere 
Exerciþiu. Tel. 0742991777. 

(C.080420220007)

OFER închiriere garsonierã 
mobilatã, utilatã, zona Spita-
lul Militar. Tel. 0740939322.  
(C.120420220016)

OFER închiriere aparta-
ment 3 camere, Gãva-
na 2( lângã piaþã), 200 
euro. Tel. 0724988888. 
(C.130420220003)

OFER închiriere garsoni-
erã ultracentral, de lux, preþ 
200 euro. 0723472044.  
(C.140420220006)

OFER închiriere etaj 
la casã, centru- Cãli-
neºti. Tel. 0735151390.  
(C.180420220006)

LOCURI DE VECI
VÂND criptã 2 locuri, Ci-
mitirul Sf. Gheorghe, 
zona 1. Tel. 0744693641. 
(C.110420220005)

VÂND cavou 4 locuri, 
Cimitirul Sf. Gheorghe, 
zona 1. Tel. 0744693641. 
(C.110420220006)

CUMPĂRĂRI
DIVERSE

CUMPÃR monede 1,5 
bani, 2006. Ofer 4 lei/ bu-

catã. Tel. 0733083804. 
(C.130420220007)

IMOBILIARE
CUMPÃR apartament în 
Piteºti. Ofer preþul zo-
nei. Tel. 0745170651. 
(C.150420220012)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT femeie pentru îngrijire 
permanentã doamnã depla-
sabilã, în com. Bogaþi, jud. 
Argeº. Tel. 0721372250. 
(C.100320220009)

CAUT doamnã pentru în-
grijire bãtrânã deplasabi-
lã, în comuna Morãreºti, 
judeþul Argeº. Ofer sa-
lariu atractiv, cazare ºi 
masã. Tel. 0720063764. 
(C.180420220001)

PRESTĂRI
SERVICII

TRANSPORT mo-
bilã. 0746063023.  
(C.120120220004)

EXECUT gresie, fai-
anþã, plus interior/ exte-
rior. Tel. 0747503102. 
(C.070420220006)

DOAMNA serioasã ofer masaj de re-
laxare persoanelor serioase. Tel. 
0751329835. (C.290320220009)

BRUNETÃ, 25 ani, drãguþã ºi curatã, am 
locaþie. 0724648518. (C.130420220009)

MODALITĂŢI DE PRELUARE A ANUNŢURILOR DE MICĂ PUBLICITATE:
CU PLATĂ, la sediul din Piteşti, Bdul Republicii nr. 1 A (lângă Poliţia Circulaţie)  
TELEFONIC, o singură zi pe lună. Numai pentru persoane fizice, anunţuri de vînzări diverse, electronice, auto, servicii îngrijire, cumpărări 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.
Anunţurile se primesc în zilele lucrătoare, luni - vineri, între orele 9 şi 16,  (situaţie pe durata crizei medicale - COVID19).
Tarifele sunt postate pe www.curier.ro, la secţiunea publicitate.

Anunţurile de mică şi mare publicitate sunt postate pe www.curier.ro, PUBLICITATE PDF 

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.

29.04.2022

APARTAMENTE NOI - CRAIOVEI
Calea Craiovei nr. 91 

- Garsoniere şi apartamente de la 72.230 euro
- Finisaje superioare  /  Compartimentări generoase

0799 00 88 33  /  www.maiacraiovei.ro

APARTAMENTE NOI - VICTORIEI 
ultracentral, str. Victoriei 

Finisaje de lux 
Tel. 0799 00 88 22
www.maiavictoriei.ro
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EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.080420220002)

TRANSPORT mar-
fã, mutãri mobilier, di-
verse. 0745015619.  
(C.120420220011)

EXEUTÃM termosis-
tem, decorativã. Închiri-
ez schelã. 0766301300.  
(C.120420220006)

EXECUTÃM cofraje cu pa-
nouri Doc. Tel. 0766301300.  
(C.120420220007)

MEDITAŢII
MATEMATICÃ orice nivel. 
Prima ºedinþã gratis. Posibil 
acasã la elev. 0726348243. 
(C.180420220007)

PIERDERI
PIERDUT certificat de 
membru OAMGMAMR 
filiala Argeº, nr. AG. 
002014 din 23.01.2015, 
pe numele Olteanu Cipri-
an Nicolae. Se declarã nul.  
(C.070420220010)

MATRIMONIALE
DOMN, 40 ani, cu obligaþii 
caut doamnã/ domniºoarã 
pentru prietenie/ cãsã-

torie. Tel. 0791703578.  
(C.110420220001)

BÃRBAT, 49 ani caut doam-
nã pentru prietenie/ cãsã-
torie. Tel. 0740959229.  
(C.110420220003)

DOMN, 50 ani, fãrã 
obligaþii doresc cunoº-
tinþã cu doamnã, vârstã 
apropiatã. 0743356969.  
(C.210320220011)

DOMN, 48 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie/ cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.080420220005)

TÂNÃR 35 ani, doresc cu-
noºtinþã cu doamnã/ dom-
niºoarã, serioasã de vârstã 
apropiatã, pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0786330932. 
(C.120420220001)

40 ani, auto ºi casã doresc 
doamnã, pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0753593689. 
(C.120420220017)

DOMN, 45 ani, doresc cu-
noºtinþã cu doamnã, vârstã 
apropiatã, pentru relaþie 
serioasã. 0754432972. 
(C.140420220004)

ANIMALE
FERMA ALBOTA

COMERCIALIZEAZĂ:
PUI CARNE 500/600g - 10 lei
RASĂ MIXTĂ - 10 lei
PUICUŢE OUĂ - 15 lei
CURCANI: -albi 1kg-30 lei 
-bronzaţi 1kg-33 lei. ALBOTA, 
str. Petrolului nr. 467B, după Inst. 
de Cercetare. Tel. 0742.746.558.

VÂND porc de car-
ne Pietrean, 130 kg. 
Tel. 0764516402. 
(C.140420220001)

ANGAJĂRI
RESTAURANT Nazar 
angajeazã femeie în 
bucãtãrie ºi ospãtar/ os-
pãtãriþã. Tel. 0743272727. 
(C.110420220002)

FIRMÃ angajeazã me-
seriaºi în termosis-
tem. 0741931413. 
(C.310320220011)

ANGAJEZ muncitori în con-
strucþii. Tel. 0728221750.  

(C.310320220004)

ANGAJEZ muncitori neca-
lificaþi. Tel. 0761649138.  
(C.230320220007)

CURS agenþi securita-
te. Tel. 0756364499.  
(C.050420220015)

ANGAJEZ muncitor pen-
tru parc dezmembrãri 
auto, platã zilnicã sau lu-
nar. Tel. 0721956599. 
(C.060420220001)

ANGAJEZ vânzãtoa-
re pentru tonete cu în-
gheþatã. Tel. 0747671277.  
(C.060420220009)

ANGAJEZ vânzãtor ma-
gazin bricolaj- Tg. din 
Vale. Tel. 0751172725.  
(C.070420220001)

„LA NEA ILIE”  angajea-
zã personal pentru grãtar, 
ospãtar, spãlãtor vase 
ºi ajutor bucãtar. Tel. 
0725198004; 0753954010. 
(C.110420220007)

ANGAJEZ excavatorist cu 
experienþã, utilaj nou pe 
ºenile. Tel. 0756100400.  
(C.110420220008)

S.C. angajeazã ºofer 
TIR. Tel. 0723492438. 
(C.110420220009)

S.C. angajeazã stivuitorist 
cu autorizaþie I.S.C.I.R. 
Tel. 0760238303. 
(C.120420220014)

ANGAJEZ meseriaºi 
în construcþii: rigip-
sari, finisori, zidari, dul-
gheri. 0766301300.  
(C.120420220005)

RESTAURANT angajeazã 
bucãtar, ajutor de bucãtar ºi 
ospãtar. Tel. 0784380999. 

(C.120420220009)

ANGAJEZ ºef( ã) salã re-
staurant. Tel. 0722390309.  
(C.130420220004)

ANGAJEZ personal cu ex-
perienþã pentru grãtar. Con-
diþii bune de lucru, program 
flexibil. Tel. 0747545144.  
(C.130420220005)

PENSIUNEA Cora Piteºti 
angajeazã cameristã, ne-
fumãtoare. Salariu net 
1.800 lei+ masã, posibilita-
te cazare. Program: 8 ore/ 
zi sau douã zile lucrate, 
08.00- 22.00,/ douã  zile 
libere. Tel. 0724470485. 
(C.130420220008)

RESTAURANT anga-
jeazã ospãtãriþã. Tel. 
0737225818; 0728057552. 
(C.140420220003)

S.C. Angajeazã lucrãtor 
comercial depozit pro-
duse alimentare situat în 
Bradu. Tel. 0722736779. 
(C.140420220002)

CÃMIN de bãtrâni Mãrãci-
neni angajeazã îngrijitori 
bãtrâni. Tel. 0752011121. 
(C.150420220010)

ANGAJEZ lucrãtor neca-
lificat. Tel. 0748850256. 
(C.150420220002)

ANGAJÃM lãcãtuº con-
fecþii metalice ºi maistru 
lãcãtuº. Tel. 0771402202.  
(C.180420220003)

SOLICIT angajare ca 
zilier în orice domeniu. 
Tel. 0746500870. 

Vreau să am un 
LOC DE MUNCĂ

DECESE

Fam. ALECU VIOREL 
şi VERONICA 
anunţă trecerea 

în nefiinţă a celei 
care a fost 

ALECU MARIA
 (MARICICA). 
Inmormântarea 

va avea loc , MARŢI, 
19.04, ora 13.00, la 

Cimitirul SF. Gheorghe.

Ziarul nostru îşi rezervă dreptul de a-şi selecta 
clienţii pentru anunţurile de mică publicitate.

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!

 ANUNŢURI de MICĂ PUBLICITATE, publicate în Curierul zilei
+                                                                               Detalii, la sediul ziarului
ANUNŢURI de mare PUBLICITATE, postate pe www.curier.ro

ŞANSE MAI MARI 
SĂ FINALIZAŢI 
TRANZACŢIA

ROSSI SPM TRADING SRL 
ANGAJEAZA
PERSONAL 

CU SAU FARA EXPERIENTA
ÎN DOMENIUL

TRICOTAJE. 
RELATII, LA TEL. 0745992006.

CONSTRUCT EVAL PROIECT SRL, cu sediul social în Oraş 
Ştefăneşti, sat  Ştefăneştii Noi, str. Oana Brătianu nr. 50,  jud. Argeş, 
având cod de identificare fiscală 21113428 si înmatriculată la  ORC 
Argeş sub numărul J03/352/2007 prin judiciar Projuridic IPURL, 
organizează licitaţie publică deschisă cu strigare in zilele de 22, 29 
aprilie si 6 mai 2022 ora 9:30 la  sediul  UNPIR Filiala Argeş  din mun. 
Piteşti, , B-dul I.C. Brătianu, nr.10, bloc B2, mezanin, jud. Argeş, pen-
tru vânzarea Autoturismului Dacia Logan cu numar de inmatriculare  
AG-11-UXS al cărei preţ de pornire licitaţie fără TVA este de  4652 lei 
În toate cazurile ofertanţii vor trebui să depună o cerere de participare 
la licitaţie ce va fi însoţită de următoarele documente: dovada achitării 
cauţiunii de minim 10% din preţul de pornire la licitaţie în contul Con-
struct Eval Proiect SRL  nr.   RO53 BREL 0002 0007 1418 0100 deschis 
la Libra Internet Bank;  copie Certificat de înregistrare firma; Imputer-
nicire pentru cel ce reprezinta firma la licitaţie; copie carte de identitate 
a celui ce participă la licitaţie; până in ziua premergatoare licitaţiei ora  
12.00, la adresa de email projuridic2010@yahoo.com  originalele ur-
mând a fi prezentate în ziua licitaţiei.
Pentru ofertanţii care nu vor fi declaraţi adjudecatari această cauţiune 
urmează să fie restituită , la cerere, în termen de trei zile lucrătoare.  
Preţul integral al bunurilor adjudecate urmează a fi achitat în termen 
de maxim 30 zile de la data licitaţiei. Predarea  si facturarea bunurilor 
va fi facută după achitarea integrală a acestora. 
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic intre orele 10 - 14 la telefon  
0729 980 402 lichidator judiciar.

ANUNT PUBLIC 1
S.C. SELF TRADING PETROGAZ S.R.L., cu sediul 
în mun. Piteşti, strada Depozitelor, titular al planului/
programului Planului urbanistic zonal ”CONSTRUIRE 
STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI ȘI ÎMPRE-
JMUIRE TEREN”, amplasat în Bd. Dacia, nr.135, Mio-
veni, sat Racovița, jud. Argeș, nr. cad.87063, anunţă pub-
licul interesat asupra depunerii solicitarii de obţinere a 
avizului de mediu pentru planul/programul menţionat şi 
declanşarea etapei de încadrare.
 Prima versiune a planului/programului poate fi consul-
tata la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Argeş, 
din localitatea Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş, de 
luni până joi între orele 9.00 – 11.00 .
Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la se-
diul APM Argeş în termen de 18 zile de la data publicării 
anunţului.

Angajez: 
- BUCĂTAR 

- AJUTOR BUCĂTAR 
- OSPĂTAR.

Restaurant Bascov.
Tel. 0732.438.924. 

CENTER TEA & CO ANGAJEAZĂ 
ŞOFER CAMION 40 T, 

CURSE FIXE (INTERN). 
Tel. 0732406680. 

Neli ºi Alina Sãn-
dulescu anunþã cu 
nespusã durere în 

suflet, încetarea ful-
gerãtoare din viaþã a 
celui care a fost prof. 

ing. NICU SÃNDU-
LESCU, soþ ºi tatã 
iubitor. Nu te vom 

uita niciodatã! Corpul 
neînsufleþit va fi 

depus la Capela Cimi-
tirului Sf. Gheorghe, 
iar înmormântarea 

va avea loc miercuri, 
20 aprilie, ora 11.00.  
(C.180420220005) 

Puºa, Mãdãlina ºi 
Marcel Predescu 
anunþã cu durere 
în suflet încetarea 
fulgerãtoare din 
viaþã a prof. ing. 

NICU SÃNDULESCU, 
frate, unchi ºi cum-
nat nepreþuit. Vei 
rãmâne mereu în 
sufletele noastre! 
(C.180420220004) 
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ANGAJĂM ŞOFER 
pentru livrare pro-
duse de panificaţie. 

Tel. 0756049965. 

S.C. ANGAJEAZĂ 

MUNCITORI 
ÎN CONSTRUCŢII. 
Tel. 0760232085. 

S.C. ANGAJEAZĂ: 
LĂCĂTUŞI MECANI-
CI, SUDORI ELECTRI-
CI şi CO2. Salariu net în 

mână de la 2.600 lei+ 1 bon 
masă/ zi. Tel. 0726348221.    

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

MAŞINĂ DE CUSUT, 
pentru S.C. QUAD SRL. 

Tel. 0754609807.

ANGAJEZ 
CAMERISTE 

PENTRU 
HOTEL 

LITORAL. 
Tel. 0248/ 215726.

ADLER PELZER AUTOMOTIVE ROMANIA SRL, 
cu sediul în Com Oarja, Km 102, Jud Argeș, 

ANGAJEAZĂ  
STIVUITORIȘTI cu experiență.

Căutăm persoane organizate, cu simț de răspundere, ca-
pabile să lucreze în 3 schimburi.
Oferim transport gratuit , contract pe durată nedetermi-
nată,  tichete de masă 20 RON/zi, Primă pentru Paște și 
Crăciun .

CV-urile se pot trimite prin email la adresa:
 apuiu@pelzerpimsa.ro sau pe fax la 0348/410900.

Salariul se negociază în urma interviului.
Informații, la 0729106212 ,0799803558.

SC ROMA2S TRANSYLVANIA INGINERIE SRL,
CONFECŢII METALICE, angajează:
PREPARATOR PRODUCŢIE

Cerinţe: n Desen tehnic n Home office n AutoCAD 
n Catia (reprezintă un avantaj).

Relaţii, la telefon 0728.272.295.

Pensiunea Domnească 
angajează 

AJUTOR DE 
BUCĂTAR, 

preferabil fată. 
Tel. 0744.313.776.

ROSSI SPM TRADING SRL 
ANGAJEAZA

PERSONAL CU SAU
FARA EXPERIENTA

ÎN DOMENIUL
TRICOTAJE. RELATII,

LA TEL. 0745992006.

FIRMĂ DE TRANSPORT angajează ŞOFER 
cat. C, cu domiciliul în PITEŞTI. 

Camion 12 tone, marfa de platforma. Program LUNI - 
SÂMBĂTĂ de la 05:00 - 13:00. Salariu: 3.000 lei net + 

tichete masa. Cerinţe: n permis auto categoria C n atestat 
marfa valabil n card tahograf. Contact: 0748.229.676.

SC REHOMA
ANGAJEAZĂ

COFETARI SAU
COLABORATORI.

0248221100
0724222234

ANGAJEZ 
ŞOFER categoria C, 
cu sau fără experienţă,  

curse- România- Franţa 
sau comunitate.

 Tel. 0724268382

SOCIETATE COMERCIALĂ  
ANGAJEAZĂ 

TEHNICIAN SISTEME 
TEHNICE DE 
SECURITATE.
 Relaţii la tel. 
0730984013.

SERVICE TOP AGRO S.R.L. angajeaza in conditiile 
legii GESTIONARI -VÂNZĂTORI pentru magazin 
de Bricolaj in Calinesti. Se ofera pachet salarial atrac-

tiv ;i bonuri de masa. Relatii la tel. 0757.074.456 și 
0745.056.264. CV-urile se pot trimite pe adresa de 

email: dan@servicetopagro.ro

ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşu-
rare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor speci-
fice comitetului director la spitalele publice din reţeaua Consiliului 
Judeţean Argeş, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Argeş nr. 772/12.09.2017.
SPITALUL ORĂŞENESC “REGELE CAROL I” COSTEŞTI, 
cu sediul în Oraş Costeşti, str. Industriei nr. 19, jud. Argeş, OR-
GANIZEAZĂ CONCURS /examen pentru ocuparea funcţiilor 
specifice comitetului director al unităţii, după cum urmează:
- 1 POST DE DIRECTOR MEDICAL.
La concurs /examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cu-
mulativ, criteriile generale şi specifice.
Criteriile generale sunt următoarele:
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţi-
uni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţi-
uni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de me-
dicul de familie;
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vi-
goare.
Criteriile specifice sunt următoarele:
a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, special-
izarea medicină;
b) sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
c) au minim 5 ani vechime în specialitatea respectivă.
Concursul /examenul pentru ocuparea funcţiei specifice comitet-
ului director al unităţii se va organiza în data de 16.05.2022, ora 10 
- proba scrisă (test grilă), respectiv data de 19.05.2022, ora 10:00 
- susţinere orală a proiectului de specialitate şi ora 11:00 interviul 
de selecţie, la sediul unităţii.
Dosarele de însriere se depun la sediul Spitalului Orăşenesc “Rege-
le Carol I” Costeşti, str. Industriei, nr. 19, judeţul Argeş, la Comp. 
Juridic, în perioada 19.04.2022-05.05.2022, în zile lucrătoare, în 
intervalul orar 08.00-15.00.
Bibliografia pentru concurs /examen şi temele - cadru pentru 
proiectul de specialitate se afişează la sediul Spitalului Orăşenesc 
“Regele Carol I” Costeşti şi se publică pe site-ul spitalului www.
spitalregelecarol.ro.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Comp. juridic – C.J. 
Bolovan Andreea Adelaida, tel.0248.673.550, int. 18.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul 
257/1259/2018 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, oferă spre 
vânzare prin licitație deschisa cu strigare, in 27.04.2022 ora 14:30, 
in data de 05.05.2022 ora 14:30 si in data de 12.05.2022 ora 14:30 in 
Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Argeș: Proprietate imobiliară compusă 
din teren cu suprafaţa de 2770 mp şi construcțiile C4, C5 intabulată 
în cartea funciară nr.80415 a UAT Miceşti, nr. cadastral 139/6 pen-
tru teren şi 139/6-C4, 139/6-C5 la prețul de 162.028,80 lei + TVA, 
Autoturism Skoda  Fabia cu număr de înmatriculare AG 91 EPI ne-
funcțională din 2005 la pretul de 5.455,80 lei + TVA; Autoturism Sko-
da  Superb nefunctionala cu număr de înmatriculare AG 43 PCN din 
2012 la pretul de 40.388,40 lei + TVA; Circular basculant, Masina de 
rindeluit 4 fete, Instalatie de exhaustare locala, Compresor mobil-aer 
500 l; Masina de scobit si gaurit; Masina dubla de cepuit; Motostivuitor 
Balkankar; Masina de rindeluit la grosime la pretul total de 62.757 lei + 
TVA. Bunurile se vând in bloc. Pot participa la licitație persoane fizice 
sau juridice care fac dovada achitării unei garanții de 20% din valoarea 
bunurilor si dovada achitării caietului de sarcini. Detalii se obțin la 
tel: 0740475296;

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul 
37/1259/2021 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeş, oferă 
spre vânzare prin licitație publica deschisa cu strigare, in data de  
20.04.2022 ora 15:30 si in data de 27.04.2022 ora 15:30 in Pitești, str. 
9 Mai, nr. 36, jud. Arges: Ansamblu hota; Gratar ½ striat; Plăcute star 
up; Aparat de curatat cartofi; Robot taiat legume; Disc cartofi prajiti; 
Mașină de vidat; Disc reglaj X-1-8; Mașină de gătit 6 arzătoare; Pompa 
de sosuri; Cantar platforma 150kg; Cantar de bank; Separator grăsimi; 
Separator Dublu – 1Buc; GN 1/1-150 – 20 Buc; Malaxor 50LT; Divizor 
Formator; Termometru; Supiera – 3 Buc; Masa calda 3GN; Masa rece 
14GN ¼; Cuptor Tunel; Rotisor orizontal; la prețul total de 25.450 lei + 
TVA. Pot participa la licitație persoane fizice sau juridice care fac dova-
da achitării unei garanții de 10% din valoarea bunului licitat. Detalii se 
obțin la tel: 0740475296.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul 
186/1259/2016 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, oferă spre 
vânzare prin licitație deschisa cu strigare, in data de  27.04.2022 
ora 15:00, in data de 04.05.2022 ora 15:30 si in 11.05.2022 ora 15:00 
in Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Argeș: Autoturism VOLKSWAGEN 
GOLF din 2012, alb, benzina, ABS defect, airbag deteriorat la prețul de 
10.800lei + TVA si bunuri mobile pentru fier vechi la prețul de 846 lei. 
Detalii se obțin la tel: 0740.475.296.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul 
595/1259/2013 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeş, oferă spre 
vânzare prin licitație deschisa cu strigare, in data de  05.05.2022 ora 
10:00, in data de 12.05.2022 ora 10:00 si in data de 19.05.2022 ora 10:00 
in Pitești, str. 9 Mai, nr. 36: Autocamion AB 7210 incomplet, fabri-
cat in 2.000 – 7.350 RON + TVA; Buldoexcavator SKB 1000T fabri-
cat in 1994 nefuncțional – 42.450 RON + TVA; Freza săpat santuri 
DITCH WITCH 3700 fabricata in 1990 – 23.025 RON + TVA;  Gener-
ator sudura Subaru-EW 220DC – 2.512,50 RON + TVA; Cabina paza 
2.000x2.000x2500 – 4.200 Ron + TVA; Camera Video Samsung SCL 
860 – 262,50 Ron + TVA, Autocamioneta Dacia 1307 – 5.400 lei + 
TVA; Peugeot 206 nefuncțional – 5.400 lei+ TVA; Mercedes 200 TDI – 
7.830 lei + TVA . Detalii la tel: 0740.475.296.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul nr. 
1261/1259/2013 la Tribunalul Specializat Argeș, oferă prin licitaţie 
publica deschisa cu strigare, in data de in data de 21.04.2022 ora 
11:00, in data de 28.04.2022 ora 11:00 si in 05.05.2022 ora 11:00 in 
Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Argeș: Autoturism Peugeot Partner fur-
gon nefuncțional, fabricat in anul 2000, culoarea alb – 5.680 lei + TVA; 
Autoutilitara Dacia 1304 nefuncționala, fabricata in 2004, culoarea alb, 
4x4 – 2.000 lei + tva; Autoutilitara Ford Tranzit nefuncțional, fabricat 
in 2000, 2.4 TCI, culoarea albastru – 6.160 lei + tva; taietor cu rola, 9 
invertoare sudura, 2 aparate sudura, aparat sablare cu diuza si instalatie 
hidrosablare – 6.400 lei + TVA; palan manual 2to, palan manual 3to, 
palan VS3T, tirfor Y32 – 1.360 lei + TVA; vibrator beton si betoniera – 
680 lei + TVA; transformator – 8.160 lei + TA; aparat ventilatie (suflan-
ta ) si motocmopresor – 340 lei + TVA; aparat aer conditionat – 80 lei 
+ TVA; 5 motocoase – 1.800 lei + TVA; Analizator MSI 150 – 1.240 lei 
+ TVA; Notebook 4 buc – 800 lei + TVA; amplificator, cutit defrisat 7 
buc si banca fier – 720 lei + TVA. Detalii se obțin la tel: 0740.475.296.

S.C.P. IONITA&VASILE S.P.R.L. numita lichidator judiciar in dosa-
rul 219/1259/2018 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, oferă 
spre vânzare prin licitație deschisa cu strigare, in data de  28.04.2022 
ora 12:00 si in 05.05.2022 ora 12:00 in Pitești, Str. Tache Ionescu, Bl. 
M3, Sc. A, Ap. 3, Parter, Jud. Argeș: Autoturism marca - a u t o t u r i s m 
SKODA Octavia, an fabricație 2005, tip combustibil Motorina, Culoar-
ea gri - PRET DE PORNIRE – 6.428,5 LEI + TVA si mașină de cusut 
JUKI (3 fire), mașină de cusut JUKI(nasture), 3 buc mașină de cusut 
JUKI(4 fire), butonieră Brother, presă de călcat la prețul total de 8.150 
lei + TVA. Pot participa la licitație persoane fizice sau juridice care 
fac dovada achitării unei garanții de 10% din valoarea bunului licitat. 
Detalii se obțin la tel: 0726307797.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul 
273/1259/2020 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, oferă spre 
vânzare prin licitație deschisa cu strigare, in data de  27.04.2022 ora 
11:30 si in data de 04.05.2022 ora 11:30 in Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, 
jud. Argeș: Presa pentru panou, mașină de cepuit si retezat, cabina de 
lăcuit, centrala termica Victrix Tera 32 si Mașină cu dalta pentru sco-
bituri la prețul de 31.530,6 lei + TVA. In vederea participării la licitație, 
ofertanții vor depune in contul deschis de lichidatorul judiciar, cel mai 
târziu pana la ora licitației, o cauțiune in cuantum de 10% din prețul de 
pornire al licitației. Detalii se obțin la tel: 0740.475.296.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul nr. 
290/1259/2019  la Tribunalul Specializat Argeș, oferă prin licitație 
publica deschisa cu strigare in data de 28.04.2022 ora 10:30 si in 
05.05.2022 ora 10:30 in Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Argeș: Autoutil-
itara Ford Transit fabricat in 2008, nefuncționala la pretul de 9.326 lei 
+ TVA; Autoutilitara Fiat Ducato fabricata in anul 2006, nefuncțională 
la prețul de 5.829 lei + TVA; Autoutilitara MAN TGL8.220/4X2BL fab-
ricata in 2009, nefuncționala la pretul de 27.978 lei + TVA;  Autoutil-
itara MAN TGA01//18413 fabricata in 2002, nefunctionala la pretul 
de 32.641 lei + TVA; Semiremorca SAMRO tipul SR334// fabricata in 
1997 la pretul de 8.160,50 lei + TVA; In vederea participării la licitație, 
ofertanții vor depune in contul deschis de lichidatorul judiciar, cel mai 
târziu pana la ora licitației, o cauțiune in cuantum de 10% din prețul de 
pornire al licitației. Detalii la nr. 0740.475.296.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul 
393/1259/2018 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, oferă spre 
vânzare prin licitație deschisa cu strigare, in data de  28.04.2022 ora 
12:30 si in data de 05.05.2022 ora 12:30, in Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. 
Argeș: autoturism Mercedes Benz ( carosiere fără motor ) la prețul de 
2.478,40 lei + TVA, Autoutilitara Renault Master nefuncțional, fabricat 
in 2011 la prețul de 12.282,40 lei + TVA, Frigider Beko la prețul de 324 
lei + TVA si autoutilitara (N3) marca MAN, tip TGA 18.430 din 2005 
nefuncțional la prețul de 7.487,20 lei + TVA.  In vederea participării la 
licitație, ofertanții vor depune in contul deschis de lichidatorul judi-
ciar, cel mai târziu pana la ora licitației, o cauțiune in cuantum de 10% 
din prețul de pornire al licitaţiei. Detalii se obţin la tel: 0740.475.296.
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HOTEL VICTORIA 
angajează: 

- RECEPŢIONERĂ
- BUCĂTAR
- OSPĂTAR

- AJUTOR BUCĂTAR 
- CAMERISTĂ 
- BELLBOY . 

Tel. 0722.320.047, 
între orele8.00-18.00.

  

 LEONI Piteşti angajează: 

MUNCITORI ASAMBLARE CABLAJE 
Câstigă 3357 lei BRUT: 
• Salariu lunar 2550 lei • Primă Paște+Crăciun+Conce-
diu+8 Martie+Septembrie 1710 lei • Tichete  de masă 
în valoare de 20 lei / zi • Bonus de eficiență, calitate și 
prezență 245 lei  • Ore suplimentare 200% • Spor  de 
noapte 25% • Transport decontat pana la maxim 80% 
• Bonus pentru recomandări • Instruire profesională • 
Mediu de lucru sigur.
Cerințe: • Responsabilitate și spirit de echipă
• Disponibilitatea de a lucra în schimburi

Următorii paşi? Poţi aplica fizic sau online.
CV-urile se depun la Departamanetul Resurse Umane 
din cadrul uzinei Leoni – Bascov, str. Serelor nr. 19/la 

adresa de  mail: alexandru.tonghioiu@leoni.com; 
recrutare.pitesti@leoni.com  şi/sau la fax:  0248208455.
Relaţii suplimentare la tel.:  0248/208413  / 0248 208 432.

MARI REDUCERI DE PREŢURI!!! 
AICI SE ÎNVAȚĂ O MESERIE!

ALEGEȚI FORMAREA PROFESIONALĂ DE CALITATE !!!
ATP ARGEȘ 1990-CASA SINDICATELOR ETAJ 1, SECRETARIAT A, ULTRACENTRAL

ANUNȚĂ DESCHIDEREA GENERALĂ DE CURSURI DE 
CALIFICARE A ANULUI 2022, MIERCURI  

IMPORTANT!!! Înscrierile se fac la sediul nostru sau online pe site-ul nostru: google atparges.
ro. Pentru înscrieri online vă rugăm să ne contactaţi.
• CURS INFIRMIER. ÎN SISTEMUL SANITAR ESTE NEVOIE DE INFIRMIERI!!!
• CURS NOU!!!  BĂIEŞ  – asigură servicii de îngrijire personală şi asistenţă în activităţile zilnice 
din viaţa pacienţilor din spitale , clinici şi facilităţi de îngrijire medicală

 

CURSURI NOI!!!
• EDUCATOR SPECIALIZAT

ÎN ATENŢIA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE ORGANIZĂM CURS DE COMPETENŢE ÎN 
LIMBA ROMÂNĂ PENTRU ANGAJAŢII STRĂINI ÎN VEDEREA OBŢINERII UNEI CALIFICĂRI

• OPERATORI INTRODUCERE, VALIDARE,PRELUCRARE DATE -  CURS DE CALIFICARE AUTORIZAT 
DE MINISTERUL MUNCII ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
• SECRETARIAT INFORMATIZAT - in colaborare cu Centrul de Pregatire în Informatica, 
Bucuresti - 500 RON
• IMPORTANT! Cursul de CONTABILITATE, CURS DE CALIFICARE AUTORIZAT DE MINISTERUL 
MUNCII ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE – pentru toti intreprinzatorii particulari; eviden-
ta contabila pentru societati comerciale 
•ADMINISTRATOR IMOBILE - DE CONDOMINII (ADMINISTRATOR BLOC) 
ATENTIE! Conform legii 196/2018, ca sa puteti profesa, trebuie  sa detineti un CERTIFICAT DE CALIFICARE.

Înscrieri şi relaţii până MIERCURI 20.04.2022 la sediul nostru (sau online pe site-ul 
nostru: google atparges.ro) din P-ţa Vasile Milea nr. 3, Casa Sindicatelor, et.1, Secre-
tariatul ,,A” tel./fax:   0348.401.164 sau  tel. 0723.918.928, zilnic, orele 9.00 – 18.00

CURSURI  PE MESERII AUTORIZATE DE MINISTERUL MUNCII ȘI MINISTERUL EDUCAŢIEI 
NAŢIONALE RECUNOSCUTE INTERN ŞI INTERNAŢIONAL 

CURSUL DE STIVUITORIST - calificare si autorizaţie ISCIR. 
ÎNSCRIERI ŞI RELAŢII  PÂNĂ LA DATA DE  20 APRILIE 2022   

•LUCRĂTOR ÎN COMERȚ
•BUCĂTAR - practica în 
restaurant, cu preparate 
culinare        
• OSPĂTAR-CHELNER - 
practica în restaurant
•COFETAR-PATISER - 
pratica în laborator de 
cofetărie - patiserie

• ELECTRICIAN EXP-
LOATARE MEDIE şi JOASĂ 
TENSIUNE
•INSTALATOR INSTALAȚII 
TEHNICO SANITARE şi 
GAZE
•SUDOR autorizat ISCIR
•LĂCĂTUȘ MECANIC 
• ZIDAR, PIETRAR, 

TENCUITOR
•MONTATOR PEREȚI şi 
PLAFOANE GHIPS CAR-
TON              
 •DULGHER, TÂMPLAR, 
PARCHETAR
•FIERAR BETONIST
•CONSTRUCTOR CĂI FE-
RATE

CURSURILE SE ORGANIZEAZĂ ÎN SĂLI DE CLASĂ MODERNE DIN INCINTA CASEI SINDICATELOR ȘI 
PRACTICA ÎN ATELIERE DE SPECIALITATE 

Certificatele eliberate poartă antetele Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, recunoscute national si international.

20 APRILIE 2022

PRACTICA SE VA DESFĂŞURA ÎN SOCIETĂŢI DE PROFIL respectând MĂSURILE DE PROTECȚIE.

NEW DESING angajează: 
- STIVUITORIST 

- ŞOFER TIR 
INTERN (cisternă)

CV-uri la e-mail: office@
newdesigncomposite.

ro  Interviurile se vor ţine 
la sediul firmei din Bdul 
Petrochimi ştilor nr. 45, 
Piteşti, vizavi de Vama 
Piteşti.  Relaţii, la tel. 

0744 626 100.

ANGAJĂM
- VÂNZĂTOARE 

linie autoservire
- AJUTOR 
BUCĂTAR

- PERSONAL 
pentru grătar

Tel. 0741.761.423.

SC ANGAJEAZĂ:
- BULDO-

EXCAVATORIST
- SUDOR 

ELECTRIC şi CO2
- LĂCĂTUŞ MECANIC.

Tel. 0720.689.965.

MOBILA DOMICILIA 
angajează 

LUCRĂTOR 
CALIFICAT 
în producţia 

mobilierului din 
pal melaminat.

Tel. 0723.033.107. 

ANGAJĂM
INSTALATORI

TERMO-SANITARI,
SALARIU MOTIVANT, 

integral pe contract de 
muncă, pentru lucrări 

numai în ARGEŞ, 
program de lucru de 8 ore, 

de luni până vineri.
Tel. 0724594447.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze. 

Tel. 0722301315.

Angajez 
BUCĂTAR. 

Contract perioadă 
nedeterminată. 

Salariu 3500-4000 lei.
Tel. 0722.247.801.

SOCIETATE DE CONSTRUCŢII cu experienţă 
ANGAJEAZĂ: N MUNCITORI CALIFICAŢI şi NECA-

LIFICAŢI N  STRUNGARI N DUGHERI 
N SUDORI N LĂCĂTUŞI MECANICI N MUNCITORI 

pentru AMENAJARI INTERIOARE şi FINISAJE. 
- salarii atractive -  Telefoane 0799803583; 0727760240.

Firmă de construcții 
angajează 

ECONOMIST, 
cu sau fără 
experiență. 

Tel.  0761.348.179.

   ROMA2S TRANSYLVANIA INGINERIE SRL,
CONFECŢII METALICE, angajează 

SUDOR CO2
   Relaţii, la telefon 0728.272.295.

Societatea Lidya Walnuts S.A., cu sediul în Mărăcineni, 
CAUTĂ: n MECANIC cu minimum 3 ani experienţă  
n ELECTRICIAN cu atestat şi minimum 3 ani exper-

tienţă. Informatii suplimentare la telefon 
0723 327 720. CV-urile se pot trimite pe adresa de 

e-mail: cristina.stefan@lidyawalnuts.com

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

experienţă în domeniul presei de 
preferat STUDENŢI, PENSIONARI, 

zona Mioveni şi Piteşti. 
Relaţii, tel. 0748192233.

SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajează:
 INGINER CONSTRUCTOR  MECANIC BULDO-

EXCA  VATOR   MECANIC MINIÎNCĂRCĂTOR
  ME CANIC EXCAVATOR PNEURI  MUNCITOR 
NE CALIFICAT  PAVATOR  ZIDAR PIETRAR 
 ZUGRAV   SUDOR  SUDOR POLIETILENĂ 

  FIERAR BETONIST  LĂCĂTUŞ MECANIC 
 INSTALATORI   MONTATOR PAVELE şi BORDURI. 

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

ADLER PELZER AUTOMOTIVE ROMÂNIA SRL, 
cu sediul în Com Oarja, Km 102, Jud Argeș, 

ANGAJEAZĂ  
OPERATORI PRODUCȚIE (bărbați)

 cu și fără experiență.
Căutăm persoane organizate, cu simț de răspundere, ca-
pabile să lucreze în 3 schimburi.
Oferim transport gratuit, contract pe durata nedetermi-
nată,  tichete de masă 20 RON/zi, Primă pentru Paște și 
Crăciun, instruire specifică la locul de muncă. 

CV-urile se pot trimite prin email la adresa: 
apuiu@pelzerpimsa.ro sau pe fax la 0348/410900.

Informații, la tel.: 0729106212, 0799803558.

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

PALACE EVENTS
ANGAJEAZĂ:
n OSPĂTARI 

n BUCĂTAR ŞEF 
n BUCĂTAR

n AJUTOR BUCĂTAR
n COFETAR

n FEMEIE DE SERVICIU.
Tel.: 0248221100

0724222234.

CIPCOS MAR COMPLEX angajează: n ŞOFER 
DISTRIBUŢIE MARFĂ, exp. minimă pentru Piscani (Mioveni) 

n MANIPULANT ŞI GESTIONAR DEPOZIT 
MATERIALE DE CONSTRUCTII din Piscani(Mioveni)

Program de lucru 5 zile pe saptamana. 
Se acordă salariu motivant, bonusuri şi tichete 

de masă.  Relaţii, la telefon 0744.508.005.

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII angajează 
 TEHNICIAN DEVIZE  
Cerinţe: studii superioare

 BULDOEXCAVATORIST 
 LĂCĂTUŞ MECANIC  INSTALATOR  
 MUNCITORI NECALIFICAŢI.

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

office@deltatermoconstruct.ro

ZIP ESCORT SRL 
angajează  DISPECERĂ 

SUPRAVEGHERE 
CAMERE VIDEO -  

zona Piteşti. Relaţii, la 
telefon 0731.010.266 - 

Iordache Dorel

RESTAURANT CENTRAL angajează 
PERSONAL PENTRU BUCĂTĂRIE, 

AJUTOR DE BUCĂTAR, LUCRĂTOR COMERCIAL. 
Salariu atractiv, condiții bune de muncă. 

Relații la tel. 0766. 574.707. 
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