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- ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT –
„Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant din Comuna Recea in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-

COV-2 2020” cod proiect SMIS 149855

 Comuna Recea, Județul Arges a semnat în data de 18.05.2022 contractul de finanţare pentru proiectul: „ Consolidarea capacitatii unitatilor de invat-
amant din Comuna Recea in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020”, în cadrul Programului Operational Infrastructura 
Mare, Compo-nentă 1 - Apel : POIM/964/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale 
sociale/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, număr contract 1436/18.05.2022.

 Obiectivul general al proiectului vizeaza asigurarea unei capacitati adecvate de gestionare a crizei sanitare la nivelul Scolii Gimnaziale Nr.1 Recea, 
GPN Deagurile, GPN Nr. 1, GPN Nr.2 Recea, din comuna Recea, judetul Arges prin dotarea cu echipamente de protectie medicala si dispozitive medicale necesare 
pentru diminuarea riscului de propagare a infectiei cu SARS – COV – 2. Avand in vedere evolutia viruslui COVID-19 din ultimele luni, in Romania si in lume, pentru 
diminuarea riscului de propagare a infectiei cu SARS – COV – 2 in cadrul unitatii de invatamant este necesar ca anul scolar 2020/2021 sa se desfasoare in conditii de 
siguranta si cu respectarea normelor impuse in contextul prevenirii, depistarii din timp si diminuarii raspandirii potentiale a infectiei cauzate de virusul SARS-CoV-2 
de Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemi-
ologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2. In acest context, proiectul propus de UAT Comuna Recea pentru SCOALA GIMNAZIALA NR 1, GPN 
Deagurile, GPN Nr. 1 si GPN Nr. 2 Recea, vizeaza dotarea cu echipamente de protectie medicala si dispozitive medicale necesare pentru a putea aplica masurile 
sanitare si de protectie minime in cadrul unitatii de invatamant pe perioada pandemiei COVID-19. Disponibilitatea echipamentelor/dispozitivelor de protectie/
medicala pentru anul scolar 2020/2021 va asigura functionarea in conditii de siguranta a unitatilor de invatamant Recea in contextul situatiei de pandemie create 
de virusul SARS-Cov-2.
 Proiectul propus, prin obiectivul sau general, asigurarea unei capacitati adecvate de gestionare a crizei sanitare la nivelul scolii gimnaziale nr. 1 din 
comuna Recea, GPN Nr. 1, GPN Nr. 2, GPN Deagurile judetul Arges prin dotarea cu echipamente de protectie medicala si dispozitive medicale necesare pentru 
diminuarea riscu-lui de propagare a infectiei cu SARS – COV – 2, va conduce la prevenirea/limitarea pe cat posibil a imbolnavirii in cadrul unitatii de invatamant, la 
protectia individuala si colectiva si la combaterea transmiterii comunitare a virusului in cadrul comuna Recea, judetul Arges si a zonelor arondate. Astfel, activitatea 
scolara din cadrul unitatilor de invatamant din comuna Recea, judetul Arges se va desfasura in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolna-
virilor cu virusul SARSCoV-2, contribuindu-se la asigurarea unei capacitati adecvate de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infectiei 
cu SARS – COV – 2 in sistemul public de educatie preuniversitara. De asemenea, implementarea proiectul propus de UAT Comuna Recea, judetul Arges va avea ca 
rezultat limitarea numarului potenti-al de cazuri de infectie care ar trebui tratate in sistemul public de sanatate, contribuindu-se indirect la indicatorul de rezultat 
al programului de finantare - capacitate adecvata de ingrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare.

Rezultate aşteptate în urma implementării proiectului: 

 1. Dotare cu echipamente de protectie medicala si dispozitive medicale necesare pentru diminuarea riscului de propagare a infectiei cu SARS – COV – 2:
  - Masca cu 3 pliuri adulti - 59150 BUC
  - Manusi de unica folosinta - 200 PERECHI
  - Botosi de unica folosinta - 200 PERECHI
  - Halate de unica folosinta - 200 BUC
  - Dezinfectant maini - 300 LITRI
  - Dezinfectant suprafete - 500 LITRI
  - Dezinfectant pt nebulizator - 550 LITRI
  - Dezinfectant pt poarta decontaminare - 820 LITRI
  - Nebulizator - 4 BUC
  - Lampa UV - 4 BUC
  - Dispensere - 24 BUC
  - Termometru digital cu infrarosu - 4 BUC
  - Poarta decontaminare - 1 BUC
 2. Asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de elaborare Cerere de finantare si implementare proiect
 3. Asigurarea actiunilor obligatorii privind transparenta pentru proiectele finantate din fonduri europene, conform prevederilor manualului de identi-
tate vizuala

  Valoare proiect: 413,278.15lei 
 Finanţare nerambursabilă: 413,278.15 lei 
 Data începerii proiectului: 01.01.2021 
 Data finalizării proiectului: 31.12.2022 
 Numărul contractului de finanţare: 1436/18.05.2022
 Cod SMIS: 149855

Date de contact: 
Comuna Recea
Adresa: Strada Principală, Cod Poştal: 117620, Judeţul Argeş
Tel. 0248/696143; Fax: 0248/696178; E-mail: primarie@recea.cjarges.ro

Comuna RECEA
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional lnfrastructura Mare 2014-2020
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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND baracã metalicã, 
utilatã. Tel. 0726317722.  
(C.b.f.4968)

VÂND cada cu hidro-
masaj, stare bunã, 400 
lei. Tel. 0726728676. 
(C.100820220007)

VÂND bicicletã, tip Shi-
mano, televizor color Sam-
sung. 0751631084

VÂND 4 jenþi originale ali-
aj noi cu cauciucuri noi, 
Peugeot varã Continental, 
185/65/15 ºi 4 jenþi origi-
nale tablã cu cauciucuri de 
varã noi 2021, 175/65/14 
TXL. Tel. 0740131230. 
(C.150720220007)

VÂND centralã termicã 
Duval, pentru piese sau 
reparat, masã cu sticlã, 
covoare mai multe di-
mensiuni ºi uºã din lemn 
stratificat de balcon sau 
terasã.Tel. 0722528297. 
(C.110720220009)

VÂND motocositoare pe 
roþi, masa 1 m, Germania. 
Tel. 0726859378.  (C.2107)

VÂND boiler Ariston. Tel. 
0732522436.

Anunţuri la telefon
VÂND maºinã de curãþat po-
rumb ºi cãruþã. Fãrã mesaje. 
0748231125. 

VÂNZĂRI
AUTO

ROMÂNEŞTI
VÂND Logan Prestige 1.6, 
16 valve, 105 C.P, 2010, 
70.000 km reali, GPL nou. 
Tel. 0732522436.

STRĂINE
VÂND Aygo  2018, unic 
proprietar, 41.000 km, ne-
gociabil.Tel. 0747064978. 
(C.260720220002)

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
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND garsonierã, cf. 
1, decomandatã, et. 1/ 
4, 30 mp, zona Prun-
du- Depou, preþ 35.500 
euro. Tel. 0749617253.  
(C.050820220007)

VÂND garsonierã, cf. 1, 
et. 2, îmbunãtãþitã, Gã-
vana 3, preþ negocia-
bil. Tel. 0769233762. 
(C.120820220013)

APARTAMENTE
2 camere

OFERTÃ! 2 camere, 
40 mp, la 10 km de 
Piteºti, toate uti-

litãþile (fãrã centralã) 
+ 260 mp teren. 

Preþ 24.000 euro. 
Tel. 0720411585. 
(C.010820220008)

VÂND apartament 2 
camere, cf. 1, parter, 
Mioveni- Robea, liber, 
49.000 euro, negoci-
abil. 0034642364937.  

(C.160820220003) 

VÂND apartament 2 ca-
mere, Kaufland- Nord. 
Tel. 0762677745. 
(C.160820220015)

VÂND 2 apartamente, 2 
camere, cf. 2, Banatului, 
bl. C. 19. Tel. 0771731550.  
(C.170820220002)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND apartament 3 ca-
mere, 80 mp, Trivale- 
bl. 3. Tel. 0746035006.  
(C.080820220013)

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

VÂND casã ªtefã-
neºti, Coasta Câmpu-
lui. Tel. 0744668618. 
(C.260720220004)

TERENURI
VÂND teren Piteºti- Nord, 
300 mp, la 200 m de Spita-
lul Militar. Tel. 0740968881. 
(C.080820220007)

VÂND teren intravilan 
4.000 mp, deschidere 70 
m, situat la 10 km de Pi-
teºti, com. Lunca Corbu-
lui, sat Lãngeºti, utilitãþi la 
poartã. Tel. 0742157492.  
(C.170820220006)

ÎNCHIRIERI
OFER închiriere 2 apar-
tamente, 2 camere, cf. 1, 
mobilate, utilate, Rãzboieni 
ºi Banat. Tel. 0746683636. 
(C.020820220011)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, comple 
utilat, zona Liceul Odo-
bescu. Tel. 0749115276. 
(C.030820220010)

ÎNCHIRIEZ camere, mo-
bilate, vilã Nord- Kau-
fland, 300 lei/ per-
soanã. 0772031155.  
(C.090820220001)

OFER închiriere gar-
sonierã Exerciþiu, cen-
tralã, mobilatã, uti-
latã. Tel. 0740968881. 
(C.100820220010)

OFER închiriere camerã 
la casã, intrare separatã, 
Trivale. Tel. 0733011470.  
(C.160820220002)

OFER închiriere gar-
sonierã, Gãvana III. 
0765238658; 0744364419. 
(C.160820220008)

OFER spre închiriere 
garsonierã cf. 1, cen-
tral. Tel. 0736337376. 
(C.160820220023)

OFER închiriere apar-
tament 3 camere, Prun-
du- Depou, mobilat, 
utilat, termopane, cen-
tralã. Tel. 0744488109. 
(C.160820220018)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, mobilat, 
utilat, cart. Trivale- Com-
plex 2. Tel. 0744495710. 

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, Kaufland- 

Nord, cf. 1, mobilat, utilat, 
1.300 lei. Tel. 0767356351.  
(C.170820220004)

OFER spre închiriere 
apartament 3 camere, li-
ber, Gãvana 2, semideco-
mandat. Tel. 0723666587. 
(C.170820220014)

LOCURI DE VECI
VÂND 2 cripte Cimiti-
rul Sf. Gheorge, 50.000 
lei. Tel. 0733699399. 
(C.050820220004)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT doamnã pentru 
îngrijire bãtrân, în Pi-
teºti. Tel. 0784403000.  
(C.170820220005)

Angajez PERSOANĂ 
PENTRU MENAJ 

LA BLOC. 
Luni, Miercuri,Vineri 

9:00-14:00.
Relații, la telefon 

0722475364 de luni 
până vineri, 9:00-18:00

CAUT BONĂ 
ÎNGRIJIRE 

COPIL 8 ani. 
0734955355.  

CAUT femeie serioasã, 
gospodinã pentru în-
grijire bãtrânã deplasa-
bilã. Tel. 0745514014.  
(C.120820220003)

CAUT sã îngrijesc o per-
sonã, în Piteºti/ împre-
jurimi. Tel. 0770124231.  
(C.120820220004)

CAUT doamnã pentru în-

grijire bãtrânã imobilizatã 
la pat. Tel. 0743382708.  
(C.090820220011)

PRESTĂRI
SERVICII

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

INSTALAÞII electrice in-
terioare. 0725514447. 
(C.170820220015)

CADASTRU-carte funci-
arã! Terenuri-480 lei! Apar-
tamente-280 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.020820220016)

EXECUTÃM lucrãri 
construcþii de orice 
fel. Tel. 0766301300. 
(C.030820220001)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.110820220021)

MEDICALE
CAUT medic pentru a 
prelua CMI la ªtefãneºti, 
avantajos. 0745352349.  
(C.120820220014)

PIERDERI
PIERDUT legitimaþie de 

transport urban, persoanã 
cu handicap, pe numele 
Sandu Mariea. Se declarã 
nulã. (C.170820220001)

PIERDUT cãþel. Se 
aflã sub tratament. 
Ofer recompensã. 
Tel. 0760010300.  
(C.100820220003)

PIERDUT certificat în-
matriculare societate ºi 
act constitutiv, eliberate 
de Registrul Comerþului 
Argeº, aparþinând S.C. 
Gaso Events Play SRL, 
CUI  27033522. Se declarã 
nule.  (C.170820220011)

PIERDUT certificat mem-
bru OAMGMAMR ºi di-
plomã de licenþã, eliberatã 
de Universitatea Piteºti 
-Facultatea de ªtiinþe pe 
numele Radu Elena Cris-
tina. Se declarã nule.  
(C.170820220013)

PIERDUT certificat mem-
bru OAMGMAMR, pe 
numele Stancu Elena 
Narcisa. Se declarã nul.  

BRUNETÃ, 25 ani, drãguþã ºi cu-
ratã, am locaþie. 0724648518. 

(C.210720220016)

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.
Tarifele sunt postate pe www.curier.ro, la secţiunea publicitate.

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

19.08.2022

APARTAMENTE NOI - VICTORIEI 
ultracentral, str. Victoriei 

Finisaje de lux 
Tel. 0799 00 88 22

www.maiavictoriei.ro

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

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.

Societate comercială din Pitești, 
strada Depozitelor, 

OFERĂ SPRE ÎNCHIRIERE la 
CELE MAI MICI PREȚURI 

SPAŢII DEPOZITARE, DEPOZITE CONGELARE şi 
REFRIGERARE, LOCURI DE PARCARE TIR. 

Relații, la 0348. 411.108, 0731. 555.872.
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MATRIMONIALE
DOMN, 50 ani, fãrã 
obligaþii doresc cunoº-
tinþã cu doamnã, vârstã 
apropiatã. 0743356969.  
(C.200720220002)

DOMN, 48 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie/ cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.040820220003)

40 ani, auto ºi casã doresc 
doamnã, pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0753593689. 
(C.040820220017)

DOMN 51 ani caut 
doamnã pentru cãsãto-
rie. Tel. 0746483911. 
(C.140720220003)

EDUCAT, situaþie materi-
alã bunã doresc cunoºtinþã 
doamnã/ domniºoarã, în 
vederea unei relaþii bazate 
pe respect. 0748821372. 
(C.080820220005)

DOMN, 55 ani doresc cu-
noºtinþã cu doamnã pentru 
cãsãtorie. 0735499361.  
(C.280720220002)

DOMN, 52 ani, fãrã obli-
gaþii, necãsãtorit doresc re-
laþie serioasã cu persoanã, 
vârstã apropiatã, fãrã obli-
gaþii. Tel. 0756859018. 
(C.090820220002)

DOMN 64 ani caut doam-
nã vârstã apropiatã pentru 

prietenie. 0762378012. 
(C.290720220006)

TÂNÃR, 1,85, brunet, 
ochii albaºtri, singur, 42 
ani, casã, serviciu, fãrã 
vicii, doresc sã cunosc 
o fatã, 30-40 ani, pen-
tru cãsãtorie. Seriozi-
tate. Tel. 0746087163.   
(C.100820220002)

VÃDUV, 67 ani doresc 
doamnã pentru relaþie 
de prietenie/ cãsãto-
rie. Tel. 0758756818. 
(C.120820220002)

DOMN, 41 ani, servi-
ciu, casã, maºinã caut 
doamnã/ domniºoarã 
pentru prietenie/ cãsã-
torie. Tel. 0790638463. 
(C.120820220012)

DOMN, pensionar, do-
resc prietenie, me-
naj, eventual cãsãto-
rie. Tel. 0785621217. 
(C.160820220006)

DOMN, 51 ani caut 
doamnã pentru cãsãto-
rie. Tel. 0746483911. 
(C.160820220005)

CAUT fatã sã-mi fie alãturi 
toatã viaþa ºi sã mã iu-
beascã. Tel. 0727185981.  
(C.160820220019)

ANIMALE
TUND câini la domiciliu, Ar-
geº- Piteºti. 0730744027. 
(C.180720220008)

MICI AFACERI
VÂND excavator 23 t 
pe ºenile, cupã 1 m. 
0726317722. (C.b.f. 4968)

DIVERSE
Se caută proprietarul sau 
deţinătorul legal al vehicu-
lului marca Audi, culoare 
negru, fără plcuţe de în-
matriculare, staţionat în 
mun. Piteşti, str. Fântânii, 
zona bl. P 22. Informaţii 
suplimentare se pot obţi-
ne la sediul Poliţiei Locale 
Piteşti, bld. Eroilor, nr. 30, 
tel. 0248/ 210230; e-mail: 
politialocalapitesti@za-
hoo.com

ANGAJĂRI
CÃMIN de bãtrâni Mãrãci-
neni angajeazã îngrijitoare 
bãtrâni. Tel. 0752011121. 
(C.020820220013)

ANGAJEZ în con-
strucþii. 0766301300.  
(C.030820220002)

SOCIETATE angajeazã 
electricieni, lãcãtuºi meca-
nici ºi muncitori necalificaþi, 
posesori permis cat. B. 
0730995783; 074734515.  
(C.080820220014)

ANGAJEZ personal pen-
tru fast- food, Piteºti- cen-
tru. Tel. 0741712226. 
(C.080820220016)

ANGAJEZ asistent me-

dical cabinet ORL- Po-
liclinica nr. 2, Piteºti. 
Tel. 0731163463. 
(C.080820220018)

S.C. ANGAJEAZÃ lãcã-
tuºi, sudori ºi monta-
tori. Tel. 0736373575. 
(C.290620220003)

HOTEL Vulturul anga-
jeazã recepþioner- os-
pãtar. Tel. 0746101741. 
(C.100820220003)

ANGAJEZ muncitori în con-
strucþii. Tel. 0726019671. 
(C.100820220004)

KAEFER - Ne dezvoltãm 
echipa! Angajãm în con-
diþii avantajoase: izolatori, 
tinichigii (calificaþi ºi ne-
calificaþi) pentru ºantiere 
navale/industriale în þara 
ºi strãinãtate. Beneficii: 
contract de lungã duratã, 
salarizare Romania între 
4.000 ºi 6.000 lei, salari-
zare Europa între 1.600 ºi 
2.500 euro. Relaþii: supli-
mentare la 0734.776.112, 
email: cornelia.fran-
cu@kaefer.com (OP) 
(C.110820220012)

HPC Hull Protective Coa-
ting angajãm! Muncitori cu 
experienþã: vopsitori / sa-
blatori / turbinatori. Bene-
ficii pentru ºantierele din 
þarã ºi strãinãtate. Benefi-
cii: contract de lungã du-
rata, salarizare Romania 
între 4000 si 6000 lei, sa-
larizare Europa între 1600 
ºi 2500 euro. Relaþii supli-
mentare la 0733.688.953, 
email: silviu.darie@hpc-
hullprotectivecoating.com 
(OP) (C.110820220013)

ANGAJEZ ºofer cat. C, C+ 
E, curse interne, max. 250 
km(  dus- întors), pauza de 
11 ore zilnicã acasã, nu se 
doarme în camion. Salariu 
atractiv. Tel. 0749663811.  
(C.110820220004)

ASOCIAÞIE de Proprietari 
angajeazã femeie de ser-
viciu. Tel. 0747691670.  
(C.120820220010)

ANGAJEZ per-
soanã pentru curãþe-

nie. Tel. 0751849119. 
(C.120820220015)

CURS agenþi securita-
te. Tel. 0756364499.  
(C.120820220006)

SOCIETATE angajeazã 
contabil operare cu expe-
rienþã. Tel. 0720662162.  
(C.120820220007)

SOCIETATE angajeazã 
operator facturare cu ex-
perienþã. Tel. 0720662162.  
(C.120820220008)

S.C. ANGAJEZ sudori 
argon si lãcãtuºi. Salariu 
4.000 lei. 0740941086. 
(C.160820220004)

ANGAJÃM fe-
mei pentru curãþe-
nie. Tel. 0757023974.  
(C.160820220007)

S.C. Angajeazã insta-
lator, ajutor instalator 
instalaþii termice ºi sani-
tare. Tel. 0767822227. 
(C.160820220001)

ANGAJÃM doamnã 
la spãlat vase, din Pi-
teºti. Tel. 0724323981. 
(C.160820220011)

ANGAJÃM ajutori bucãtari 
ºi pizzeri cu ºi fãrã experi-

enþã. Salariu minim 2.500 
lei. Tel. 0724323981. 
(C.160820220012)

RESTAURANT ultracen-
tral angajeaza ospãtãriþe 
ºi picoliþe, periodã înde-
lungatã. Rugãm seriozi-
tate. Tel. 0724323981.  
(C.160820220013)

ANGAJEZ îngrijitor 
cai. Tel. 0723195774.  
(C.160820220014)

PENSIUNE-Restaurant, 
Piteºti angajeazã ca-
meristã ºi bucãtãreasã. 
Tel. 0723674899. 
(C.170820220003)

ANGAJEZ ºofer  pentru 
3.5 t, transport internaþi-
onal. Salarizare atrac-
tivã. Tel. 0743098686. 
(C.170820220007)

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

S.C. ANGAJEAZĂ 
MUNCITORI 

în construcţii: - ZIDARI
- FAIANŢARI

- AMENAJĂRI interio-
are/ exterioare. 
Tel. 0740177424.

FIRMĂ DE 
CONSTRUCŢII 

angajează 

ZUGRAVI. 
Salariu avantajos. 
Tel. 0765003910.

INTERNATIONAL LAZAR COMPNY 
ANGAJEAZA:

AGENT SECURITATE
Asteptam CV-urile dumneavoastra la fax: 0248/270700; 
relatii suplimentare la tel. 0720/700 270  sau la sediul so-
cietatii din Com. Bascov, Str. Serelor nr.19, Jud. Arges.

SC S.C. DAS AUTO LKW S.R.L., cu sediul in mu-
nicipiul Pitesti, anunta publicul interesat cu privire 
la intentia de elaborare a documentatiei de urbanism 
privind aprobarea PUZ pentru imobilul situat in mu-
nicipiul Pitesti, DN65B,in vederea realizarii  Plan Ur-
banistic Zonal – pentru introducere in intravilan si 
reglementare in vederea “Construire  Hala productie“                                                                                                                                       
Persoanele interesate sa trimita observatii/ comentarii  o 
pot face la sediul Primariei Municipiului Pitesti situata in 
str. Victoriei nr.24.

ANUNT PUBLIC privind depunerea solicitarii de emitere a 
acordului de mediu 

SERBAN LILIANA si SERBAN AUREL – ADRIAN, cu 
domiciliul in municipiul Pitesti, Bulevardul 1 Decembrie 
1918, nr. 20, bloc M10, scara A, etaj 2, ap 9, judetul Arg-
es, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Construire 
vila turistica si imprejmuire teren ‘’propus  a se implemen-
ta  in municipiul Pitesti, strada Ioan Budai Deleanu, nr.FN,  
judetul Arges .    
Informatiile privind proiectul propus/memoriu de prezen-
tare pot fi consultate  la sediul APM Arges, str. Egalitatii, 
nr. 50A, jud Arges  in zilele de luni - vineri, intre orele 8-13.
Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Ar-
ges, str. Egalitatii, nr.50A , jud Arges.

ELECTROMANTAJ S.A. 
SUCURSALA PITEŞTI 

angajează :
- INGINER/ MAISTRU 
cu profil electric/ ener-
getic pentru lucrări de 

construcţii montaj, linii 
electrice aeriene. 
Tel. 0757576053.
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SC TECHWISE ELECTRONICS SRL angajează: 
n PROGRAMATORI RUBY FLUTTER şi EMBEDDED.
n ELECTROMECANICI 
n PROGRAMATOR ROBOŢI INDUSTRIALI cu sau 
fără experienţă. 
Se oferă: - contract perioadă nedeterminată; condiţii de 

muncă excepţionale; salariu atractiv. 
Detalii, la tel. 0756.362.072.

SC HOEDLMAYR LAZAR ROMÂNIA angajează 
ŞOFER PROFESIONIST AUTOTRANSPORTOR
Atribuţii: 
- efectueaza transport international de autovehicule
- se încadreaza în programul stabilit pentru încarcarea/
livrarea autovehiculelor
- respecta timpii de conducere/odihna precum si legislatia 
rutiera în vigoare.
- utilizeaza optim si se încadreaza in normele stabilite de 
companie în ceea ce priveste resursele necesare activitatii 
(carburant, taxe de drum etc).
- mentine o comunicare eficienta cu managerul de flota.
- preda la timp si complete,documentele aferente marfurilor 
transportate precum si documentele specifice activitatii.
Cerinţe:- posesor permis de conducere categoriile: B, C, E
- posesor atestat transport marfa si agabarit
- posesor de card tahograf
- disponibil la lucrul in spatiul intracomunitar
- minimum 1 an experienta în conducerea de autotrailere 
şi în încarcarea-descarcarea şi asigurarea masinilor trans-
portate.

Pentru mai multe detalii, persoanele interesate 
pot suna la numarul de telefon 0720700433.

SC EDEN DESIGN SRL
ANGAJEAZĂ

ELECTRICIENI.
Oferim salarii avantajoase şi 

decontarea transportului.
CV-urile la mail: office@eden-design.ro 

Adresa: Sat Măracineni, comuna Mărăcineni, 
nr. 629, jud. Argeş. Tel. fix: 0248610155 

Tel. 0740 009 470/0721 140 088.

FABRICĂ DE MEZELURI angajează în condiții avan-
tajoase LUCRĂTOR GESTIONAR 

pentru magazin alimentar în orașul Piteşti. 
Experiența în vânzări constituie avantaj. 

Tel. 0772.284.982.

SOCIETATE 
ANGAJEAZĂ: 

- SUDORI 
- LĂCĂTUŞI 
MECANICI. 

Tel. 0720.689.965.

MINIMARKET 
angajează 

LUCRĂTOR 
COMERCIAL

 în locaţia -
 Intersectie Valea 

Mare. Detalii, la tel.
 0741.104.497.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze. 

Tel. 0722301315.

SC angajează 
LUCRĂTOR DEPOZIT. 

Se solicită permis 
de conducere categ. B. 

Salariu atractiv. 
Tel. 0740073778.

ANGAJEZ 
ŞOFERI TIR 

în echipaj, 
tur- retur Franţa. 
Tel. 0726348158. 

S.C. EMS angajează: 
SUDORI, 

LĂCĂTUŞI  ŞI 
MUNCITORI 

NECALIFICAŢI. 
Tel. 0723270695.

SC angajează 
MUNCITORI CALIFICAŢI 
în construcţii. Tel. 0724.635.724.

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ: 

n LĂCĂTUŞ MECANIC de întreţinere şi repa-
raţii  n ELECTRICIAN  întreţinere şi reparaţii 

n  LĂCĂTUŞ CONSTRUCŢII METALICE 
n RESPONSABIL AFACERE n  PROIECTANT 

INGINER MECANIC n  INGINER 
AUTOMATIST n ANALIST CUMPARARI.
Dacă sunteţi interesaţi de un loc de muncă care vă oferă:
2 Contract de muncă pe perioadă nedeterminată 2   Condiţii 
de muncă şi salarizare motivante 2 Al 13-lea salariu/an 2 Ti-
chete de masă (20 lei/tichet) 2 Decontare sumă transport 2 
Formare continuă 2 Posibilitate de deplasare în străinătate, în 
funcţie de postul ocupat  2 Asigurări de sănătate.

Aşteptăm canditaturile dvs pe e-mail: 
mariamadalina.sandulescu@segulagrp.com; 

  Informaţii, la tel. 0372137142.  CV-urile pot fi 
lăsate şi la sediul societăţii noastre din 

Mioveni, C1-C10 Clucereasa.

Specializata in fabricarea de 
piese auto pentru motorsport si 
industria automotive angajează 

OPERATORI pentru fabricarea man-
uala si TEHNICIENI/ OPERATORI 

FINISARE PIESE
Cerinte: persoane serioase, organi-
zate, atente la detalii, dinamice.
Oferim: pachet salarial atractiv, ti-

chete de masa, decontare transport, loc de munca stabil 
in cadrul unei companii in plina expansiune.

Telefon: 0723 864 184.
E-mail:i.tudoreanu@carl-composite.eu

AGEXIM PITEŞTI
 ANGAJEAZĂ

ŞOFER TIR 
 COMUNITATE şi 

TUR - RETUR. 
Tel. 0799.727.787/
0799.211.593

Societate comercială 
angajează 

MANIPULANȚI. 
Tel 0740.045.872

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere 
a acordului de mediu

GENERAL SMART WASH S.R.L, anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul: ,,Construire statie de epurare 
la spalatoria auto tip ,,Self service” şi puţ forat”, propus 
a fi amplasat în oraul Mioveni, satul Racoviţa, B-dul Da-
cia nr.374, jud. Argeş.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Argeş, municipiul Piteşti, str. Egalitatii nr. 
50A, jud. Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 8-13 şi la 
sediul GENERAL SMART WASH S.R.L., oraşul Miove-
ni, str. Soldat Constantin Mogar, bl.A 14, sc.B, et.2, ap.10, 
judetul Argeş.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Argeş. municipiul Piteşti, str. Egalitatii nr.50A,  jud. Ar-
geş.

S.C. RUVA CORA S.A. – în faliment, cu sediul social în loc. 
Leordeni, nr. 567, jud. Argeş; cod de identificare fiscală: 197582, 
număr de ordine în registrul comerţului: J03/555/1991, dosar 
nr. 439/1259/2013, prin lichidator BIO CONSULT S.P.R.L., 
organizează licitaţii publice deschise cu strigare pentru vîn-
zarea bunurilor imobile: 1. Teren intravilan în suprafață de 
8547 mp înscris în Cartea Funciară nr. 80045 (Nr. CF vechi 63)a 
localității Leordeni identificat cu număr cadastral 370/2 împre-
ună cu construcțiile situate pe acesta C1- Centrala termică cu 
suprafața construită la sol de 264 mp, nr. cadastral 370/2-C1, C2 
– Fabrica de alcool cu linie îmbuteliere cu suprafața construită 
la sol de 1704 mp, nr. cadastral 370/2-C2, C3 – Bazin apă și puț 
cu suprafața construită la sol de 50 mp, nr. cadastral 370/2-C3, 
la prețul de pornire al licitațiilor de 1.243.380 lei, echivalent a 
251.404 EURO (exclusiv TVA). Menționăm faptul că imobilul 
are înscrise ca sarcini în cartea funciară: a) Act Administrativ nr. 
7839, din 05/08/2009 emis de AFP LEORDENI (proces verbal 
de sechestru pentru bunuri imobile nr.7121 din 22.07.2009 emis 
de Ministerul Finantelor Publice-AFP Leordeni) prin care a fost 
notat sechestrul pentru suma de 133.653 RON; b) Act Admin-
istrativ nr. FN, din 11/11/2009 emis de Ministerul Public (or-
donanţa nr. 161/D/P/2009 din 07.10.2009 emisă de Directia de 
Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată și Ter-
orism - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie și Justiţie) 
în baza căruia a fost notat sechestrul asigurator din dosarul nr. 
161/D/P/2009; 2. Teren intravilan în suprafață de 2341 mp în-
scris în Cartea Funciară nr. 80274 (Nr. CF vechi 1125) a locali-
tății Leordeni identificat cu număr cadastral 370/9 împreună cu 
construcția situată pe acesta C1- Grajd cu suprafața construită 
la sol de 912 mp, nr. cadastral 370/9-C1, la prețul de pornire 
al licitațiilor de 79.973 lei, echivalent a 16.000 EURO (exclu-
siv TVA). Menționăm faptul că imobilul are înscris ca sarcină 
în cartea funciară: Actul Administrativ nr. FN, din 11/11/2009 
emis de Ministerul Public (ordonanţa nr. 161/D/P/2009 din 
07.10.2009 emisă de Directia de Investigare a Infractiunilor de 
Criminalitate Organizată și Terorism - Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie și Justiţie) în baza căruia a fost notat 
sechestrul asigurator din dosarul nr. 161/D/P/2009 Licitaţiile 
o să aibă loc în datele de 23.09.2022; 30.09.2022; 07.10.2022 și 
14.10.2022, ora 10.00,  la sediul profesional al lichidatorului din 
mun. Piteşti, str. Mr Şonţu, bl. D6, sc. B1, ap. 1, jud. Argeș. Toţi 
cei care posedă un drept real asupra bunurilor scoase la vânza-
re 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 
în contul unic de insolvență deschis pe numele debitoarei la Li-
bra Internet Bank Pitești, dovada cumpărării caietului de sarci-
ni în cuantum de 2.500 lei (chitanţa, în copie); cererea de par-
ticipare 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 la tel. 0248.217428.

S.C. RUVA CORA S.A. – în faliment, cu sediul social în loc. 
Leordeni, nr. 567, jud. Argeş; cod de identificare fiscală: 197582, 
număr de ordine în registrul comerţului: J03/555/1991, dosar 
nr. 439/1259/2013, prin lichidator BIO CONSULT S.P.R.L., 
organizează licitaţii publice deschise cu strigare pentru 
vânzarea bunurilor mobile din patrimoniu, la următorele 
prețuri de pornire a licitațiilor: 1) Rezervor POLSTIF cilin-
dric A-6 Serie 385 = 1 bucată = 12.037 lei, echivalent a 2.433 
EURO; 2) Cazan metalic - CT – 10000 litri = 1 bucată = 1.200 
lei, echivalent a 243 EURO; 3) Rezervor metalic cilindric+conic 
FS – 15000 litri = 3.000 lei, echivalent a 606 EURO; 4) Rezervor 
metalic cilindric FS – 28000 litri = 1 bucată = 4.200 lei, echiva-
lent a 849 EURO; 5) Rezervor metalic cilindric FS – 300 litri = 1 
bucată = 600 lei, echivalent a 121 EURO;  6) Rezervor PVC FS = 
1 bucată = 361 lei, echivalent a 73 EURO; 7) Rezervor POLSTIF 
cilindric A-5 seria 384 = 1 bucată = 12.037 lei, echivalent a 2.433 
EURO; 8) Rezervor POLSTIF cilindric FS = 1 bucată = 2.691 
lei, echivalent a 544 EURO; 9) Rezervor POLSTIF cilindric 
FS= 1 bucată = 2.000 lei, echivalent a 404 EURO; 10) Rezervor 
POLSTIF cilindric FS = 4 bucăți = 48.146 lei, echivalent a 9.732 
EURO; 11) Rezervor POLSTIF cilindric FS = 1 bucată = 10.874 
lei, echivalent a 2.198 EURO; 12) Rezervor metalic cilindric 
FS - 11800 litri = 1 bucată = 3.600 lei, echivalent a 728 EURO. 
Menționăm faptul că asupra acestor bunuri mobile a fost notat 
sechestrul asigurator din dosarul penal nr. 161/D/P/2009 prin 
Actul Administrativ nr. FN, din 11/11/2009 emis de Ministerul 
Public (ordonanţa nr. 161/D/P/2009 din 07.10.2009 emisă de 
Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Orga-
nizată și Terorism - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa-
ţie și Justiţie). Licitaţiile o să aibă loc în datele de 26.08.2022; 
02.09.2022; 16.09.2022 și 23.09.2022, ora 10.00,  la sediul pro-
fesional al lichidatorului din mun. Piteşti, str. Mr Şonţu, bl. 
D6, sc. B1, ap. 1, jud. Argeș.Toţi cei care posedă un drept real 
asupra bunurilor scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţi-
unea 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 lici-
taţiei oferta de cumpărare, dovada plăţii cauţiunii în cuantum 
de 10 % din preţul de pornire al licitaţiei în contul unic de in-
solvență deschis pe numele debitoarei la Libra Internet Bank 
Pitești, dovada cumpărării caietului de sarcini în cuantum de 
1.000 lei (chitanţa, în copie); cererea de participare la licitaţie 
publică şi oferta de cumpărare cu specificarea bunului; împut-
ernicire în cazul persoanelor juridice; acordul de acceptare a 
documentaţiei, condiţiilor, termenilor şi clauzelor Caietului de 
sarcini. Relaţii la tel. 0248.217428.
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SC ROMA2S TRANSYLVANIA INGINERIE 
SRL CONFECTII METALICE, 

STRADA DEPOZITELOR, NR. 20, ANGAJEAZA:
n SUDORI CO2 

n LĂCĂTUŞI MECANICI
Relaţii, la telefon 0799.825.068.

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII angajează 
n TEHNICIAN DEVIZE  Cerinţe: studii superioare
n BULDOEXCAVATORIST 
n LĂCĂTUŞ MECANIC n INSTALATOR  
n MUNCITORI NECALIFICAŢI.

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

office@deltatermoconstruct.ro

Ne marim echipa si te asteptam 
sa fim colegi!

Angajam operatori productie pentru 
fabrica LEONI din Bascov

Pachetul salarial NET lunar incepe de la 2.246 lei (dupa 
achitare taxe si impozite) si include tichetele de masa 
(valoare tichet: 20 lei/zi), prime, bonusuri si sporuri.

Venitul NET creste anual.

Scrie-ne pe recrutare.pitesti@leoni.com, vino la sediul so-
cietatii sau suna-ne la  0248/208413  si cere mai multe detalii.

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, JOI

PROMOŢIE LA ACEASTĂ STAGIUNE  
MARI REDUCERI DE PREŢ!!!

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 JOI, 25 AUGUST 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 25 AUGUST 2022   

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.

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

•LUCRĂTOR ÎN COMERȚ
•BUCĂTAR - practica în 
restaurant, cu preparate 
culinare        
• OSPĂTAR-CHELNER - 
practica în restaurant
•COFETAR - 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

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!!!

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

  CURS NOU!!!  • INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE
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SC ZIP ESCORT SRL 
angajează în condiţii 

avantajoare, DISPECERĂ 
supraveghere camere 
video şi AGENŢI de 

SECURITATE. Relaţii, la 
telefon: 0731.010.266 - 

Iordache Dorel

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:
u INGINER CONSTRUCTOR  

u MECANIC BULDO EXCA  VATOR  u MECANIC 
MINIÎNCĂRCĂTOR u ME CANIC EXCAVATOR 

PNEURI u MUNCITOR NE CALIFICAT u PAVATOR 
u ZIDAR PIETRAR u ZUGRAV  

u SUDOR u SUDOR POLIETILENĂ  u FIERAR 
BETONIST u LĂCĂTUŞ MECANIC u INSTALATORI 

u  MONTATOR PAVELE şi BORDURI. 
Se oferă salarii atractive şi negociabile. 

Relaţii, la telefoane: 0722844986, 0724509988.

Cotidianul Top angajează pe 
perioadă nedeterminată 

LUCRĂTOR în departamen-
tul GESTIUNE-CONTABIL-
ITATE PRIMARĂ. Cerinţă 

minimă: operare calculator. 
Tel. 0748.192.233.

NEW DESING COMPOSITE 
angajează: 

- STIVUITORIST 
- ŞOFER TIR 

INTERN (cisternă)
- MUNCITORI 

ÎMBUTELIERE LICHID 
AUTO

- ŞOFER categoria B
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.

FABRICĂ de MEZELURI din Pitești 
angajează în condiții avantajoase 
CUTERIST. Tel. 0731. 555.872.

SOCIETATE DE CONSTRUCŢII cu experienţă angajează: 
MUNCITORI calificaţi şi necalificaţi, 

DULGHERI, SUDORI, LĂCĂTUŞI MECANICI, MUNCITORI 
pentru amenajari interioare şi finisaje, MAŞINIST 

TERASAMENTE, STIVUITORIST, BULDOEXCAVATORIST. 
- salarii atractive -

 Telefon 0727 760 240.

ANGAJEZ 
AUTOR 

BUCĂTAR. 
Tel. 0731140370.

S.C. COMPACT PROFIL 
angajează 

CONFECŢIONER 
TÂMPLĂRIE PVC 

cu experienţă pe atelier. 
Tel. 0770653723.

HOTEL VICTORIA 
ANGAJEAZĂ: 
- BARMANI 
- OSPATARI 

- CAMERISTE 
- FEMEI SERVICIU 
- RECEPTIONERE 

HOTEL  
Tel. 0727.461.251.

VECTRUM SOLUTIONS 
angajează în domeniul construcţiilor:

n INSTALATORI  n ELECTRICIENI
n DULGHERI      n FAIANŢARI
n FIERAR-BETONIŞTI 
n MONTATORI RIGIPS
n MUNCITORI NECALIFICAŢI.

Relaţii, la tel. 0754200486, 
e-mail: maria.badea@vectrum.ro

SC ANGAJEAZA: 
 - LĂCĂTUŞI MECANICI

 - SUDOR ELECTRIC şi CO2
 - ELECTICIAN sau ELEC-

TROMECANIC. BONURI DE 
MASĂ 20 LEI, SALARIU 

NET DE LA 2.400 LEI
 TEL. 0726348221.

CROITORIE CRAIOVEI angajează 
CONFECŢIONERI 

cu experienţă. 
Tel. 0726385184.

Fabrică de mezeluri din Pitești 
angajează în condiții avantajoase 

GESTIONAR DEPOZIT FRIGORIFIC.
 Tel. 0731. 555.872.

DEPOZIT MATERIALE 
de CONSTRUCȚII, zona 

Bascov, angajează: 
n ŞOFER categoria B 

n STIVUITORIST 
n MANIPULANT. 
Tel. 0733.936.626.

SC ZARIS AUTOCOM SRL, cu sediul în comuna 
Mărăcineni, ANGAJEAZĂ: AGENT VÂNZĂRI, ŞOFER, 

MUNCITOR NECALIFICAT (salariu foarte atractiv), 
MECANIC întreţinere, PATISER, INGINER TEHNOLOG 

panificaţie/patiserie, ELECTRICIAN.
 - SALARII ATRACTIVE -  

Telefon 0729218498 0724079452 .

S.C. CELLY RO  S.R.L. 
PITEŞTI ANGAJEAZĂ:  

- AJUTOR 
BUCĂTAR

- OSPĂTAR
- CAMERISTĂ.
Tel. 0725.221.133.

FIRMĂ de Construcţii 
angajează 

MUNCITORI 
CALIFICAŢI. Constituie 
avantaj posesorii permis cat. 

B. Salarizare avantajoasă. 
Tel. 0765003910. 

ANGAJEZ 
ŞOFER LIVRATOR 

PRODUSE 
ALIMENTARE. 
Tel. 0744363825. 

S.C. angajează: 
- OPERATORI TERMOFORMARE (3 
persoane);
- AMBALATOR- MANIPULANT (9 
persoane), 
- MANAGER (1 pers). 

Experienţă în domeniul polistiren constituie avantaj. 
Programul de lucru este în 3 schimburi (luni-vineri). 

Pentru informaţii la tel. 0726746036. Se acordă salarii 
atractive, bonuri  de masă, bonusuri de performanţă.

ABATOR din Bascov 
angajează: 

- MĂCELARI
- TRANŞATORI
- MUNCITORI

 NECALIFICAŢI 
(bărbaţi şi femei)
Tel. 0744.314.995.


	7
	8-9
	10
	11

