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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND motocositoare pe 
roþi, masa 1 m, Germa-
nia. Tel. 0726859378.  
(C.210720220007)

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 boiler Ariston. Tel. 
0732522436.

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 4 cauciucuri de 
varã pentru Matiz. Tel. 
0752170092. 

VÂND bicicletã de damã 
Nobles, Germania, stare 
foarte bunã. 0732522436.

VÂNZĂRI
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.170620220007)

VÂND voucher, euro 
3. Tel. 0761687014.  
(C.170620220008)

STRĂINE
VÂND Opel As-
tra J, 2012, 86.000 
km. Tel. 0772211976.  
(C.070720220010)

VÂNZĂRI

IMOBILIARE
APARTAMENTE

2 camere
VÂND apartament 

2 camere confort 2, 
etaj. 1, zona Nord 
lângã Kaufland. 

Tel. 0762677745. 
(C.130720220002) 

VÂND apartament 2 ca-
mere, decomandat, 3/ 3, 
fãrã îmbunãtãþiri, zona 
Popa ªapcã, 53.000 
euro. Tel. 0771319293.  
(C.140620220004)

VÂND apartament 2 came-
re, parter, Trivale- Com-
plex 1. Tel. 0762398869.  
(C.180720220014)

VÂND apartament 2 ca-
mere, et. 3, Calea Bucu-
reºti. Tel. 0722452668.  
(C.190720220002)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND apartament 3 ca-
mere, etaj 3, Prundu stra-
dal. Tel. 0770413510. 
(C.180720220007)

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro  
VÂND  urgent casã în 
Piteºti. Preþ negocia-
bil. Tel. 0735233235. 
(C.150720220006) 

ÎNCHIRIERI
OFER închiriere ca-
merã la casã , conve-
nabil. 0742864865. 
(C.130720220005)

ÎNCHIRIEZ aparta-
ment ºi garsonierã, 
zona Dedeman, avan-
tajos. Tel. 0744963528. 
(C.070720220011)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, Exer-
citiu. Tel. 0747919376.  
(C.180720220011)

OFER spre închiriere gar-
sonirã 45 mp, mobilatã, uti-
latã, centralã, Trivale- Com-
plex 2. Tel. 0745061609. 
(C.200720220006)

OFER spre închiriere 
apartament 2 camere, 
mobilat ºi utilat, zona Ba-
natului. Tel. 0754760984. 
(C.220720220002)

OFER inchiriere gar-
soniera Lidl- Depou. 
Tel. 0731535199.  
(C.220720220004)

OFER închiriere camere 
la vilã, zona N. Bãlcescu.  
0756274285; 0740454690. 
(C.190720220010)

GARSONIERA, zona Spi-
talul Militar. Plata anticipat 
pe o luna. Tel. 0722913063. 
(C.300620220006)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, mo-
bilat, utilat, Eremia Gri-
gorescu. 0722448144. 
(C.210720220009)

OFER închiriere apar-
tament 3 camere, mo-
bilat, utilat, Gãvana 
2. Tel. 0766738062.  
(C.040720220019)

ÎNCHIRIEZ garsonierã la 
casã, semicentral, conto-
rizatã, intrare separatã, 
500 lei. 0733929438. 
(C.110720220001)

PRIMESC în gazdã la 
casã -curte, zona Poliþie- 
Rãzboieni. 0773331186.  
(C.110720220001)

OFER spre închiriere gar-
sonierã ºi apartament, ter-
men lung, str. Oituz- Rãzbo-
ieni. Tel. 0799140088. 
(C.120720220002)

OFER spre închirie-
re garsonierã Rãzbo-
ieni. Tel. 0751191873. 
(C.120720220003)

OFER spre închiriere 
apartament 2 camere Te-
ilor. Tel. 0727855736. 
(C.120720220004)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, Exer-
citiu. Tel. 0747919376.  

(C.040720220009)

3 CAMERE, 90 mp+ te-
rasã 90 mp, Trivale- Câm-
pului( Rãsãritului), 450 
euro. Tel. 0772173182.  
(C.060720220014)

OFER închiriere gar-
sonierã ºi apartament 
2 camere, ultracentral, 
de lux. 0723472044.  
(C.110720220003)

ÎNCHIRIEZ aparta-
ment ºi garsonierã, 
zona Dedeman, avan-
tajos. Tel. 0744963528. 
(C.070720220011)

OFER închiriere ca-
merã la casã , conve-
nabil. 0742864865. 
(C.130720220005)

OFER închiriere garso-
nierã, zona Facultatea 
Brâncoveanu, mobilatã, 
utilatã. 0722448144. 
(C.210720220008)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, mobilat, 
utilat, Eremia Grigorescu. 
07224481

LOCURI DE VECI
VÂND cavou 4 locuri, 
construcþie nouã, Cimi-
tirul Sf. Gheorghe, zona 
1. Tel. 0744693641. 
(C.180720220017)

VÂND 2 cripte Cimiti-
rul Sf. Gheorge, 50.000 
lei. Tel. 0733699399. 
(C.190720220009)

MEDICALE
CAUT medic pentru a 
prelua CMI la ªtefãneºti, 
avantajos. 0745352349.  
(C.210720220001)

SERVICII

ÎNGRIJIRE
FAMILIE tânãrã cãutãm 
casã bãtrâneascã locuibilã 
fãrã chirie doar platã utilitãþi, 
zona Argeº. 0758195681. 
(C.120720220008)

PRESTĂRI
SERVICII

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

ZUGRAV. 0721758547. 
(C.300620220001)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.180720220001)

TUND gard viu, cosesc 
iarbã. Tel. 0764491252. 
(C.180720220005)

PIERDERI
PIERDUT NUI, carte de 
intervenþie ºi registru spe-
cial pentru casa de mar-
cat tipul Daisy, model 
Compact M, serie aparat 
ZCM029822, seria fiscalã 
aparat 9000260139, aparþi-
nând societãþii Les Fleurs 
de Marie Concept SRL, str. 
Stejarului, nr. 5, Geamãna, 

jud. Argeº cu punct de lu-
cru str. Dobrogeanu Ghe-
rea, nr. 1, clãdirea Gumaj, 
Piteºti- Argeº. Se declarã 
nule.  (C.o.p.)

PIERDUT legitimaþie trans-
port urban persoanã cu 
handicap, pe numele Cor-
bu Florin. Se declarã nulã.  
(C.210720220002)

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.230620220007)

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

40 ani, auto ºi casã doresc 
doamnã, pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0753593689. 
(C.150720220013)

DOMN, 51 ani caut 
doamnã serioasã pen-
tru prietenie/ cãsãto-
rie. Tel. 0757281776.  

BRUNETÃ, sunã-mã ºi vin la tine! Pi-
teºti. 0727695729. (C.210720220004)

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 

05.08.2022

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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Luni, 25 iulie 2022 
(C.080720220005)

DOMN, 60 ani de la 
þarã doresc cunoºtinþã 
doamnã pentru cãsãto-
rie. Tel. 0759433002.  
(C.220720220009)

TÂNÃR singur, înalt,ser-
viciu, situaþie bunã, anti-
alcoolic, fãrã obligaþii caut 
domniºoarã/ doamnã fru-
moasã pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0754292749.  
(C.190720220012)

DOMN 62 ani,  pensi-
onar, fãrã vicii ºi obli-
gaþii, caut doamnã su-
fletistã, liniºtitã, pentru 
o relaþie serioasã. Rog 
seriozitate. 0747622796. 
(C.190720220004)

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

FERMA ALBOTA
COMERCIALIZEAZĂ:

- CURCANI ALBI 
6-7 kg - 17 lei/kg

- PUICUŢE roşii, porum-
baci, cenuşii gat golaş. 
ALBOTA, str. Petrolului nr. 

467B, după Institutul de Cerce-
tare.  Tel. 0742.746.558.

ANGAJĂRI
ANGAJÃM personal 
curãþenie. Program 3 
ore/ zi, salariu atractiv+ 
bonuri de masã. Tel. 
0735105358.  (C.f. 3966)

ANGAJEZ ºofer TIR, curse 
interne. Tel. 0723140272.  
(C.200720220001)

ANGAJEZ ºofer TIR 20 
tone, pentru intern, cur-
se locale, seara acasã, 
4.500 lei ºi comunitate, 90 
euro/ zi. Tel. 0722351069.  

(C.150720220009)

FIRMÃ de Electrice an-
gajeazã calificaþi ºi neca-
lificaþi. Salariu net 4.600 
lei. Tel. 0734043965.  
(C.180720220012)

ANGAJEZ casierã pen-
tru vulcanizare ºi spãlã-
torie camioane, giratoriu 
Europa- Albota. Salariu 
atractiv. Tel. 0727721577. 
(C.180720220004)

RESTAURANT Na-
zar angajeazã femeie 
în bucãtãrie ºi bucãtar. 
Tel. 0743272727. 
(C.190720220001)

S.C. ANGAJEAZÃ lãcã-

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

ANGAJEZ 3 ºoferi profe-
sioniºti pentru distribuþie 
pâine. Tel. 0741211922; 
0 7 5 2 0 8 2 7 2 8 . 
(C.210720220010)

ANGAJÃM  cameristã. 
Salariu net 2.000 lei+ 
masã, posibilitate ca-
zare. Program: 8 ore/ zi 
sau douã zile lucrate, 
08.00- 22.00,/ douã  zile 
libere. Tel. 0724470485. 
(C.210720220017)

S.C. Angajeazã vânzã-
toare la raionul mezeluri 
ºi vânzãtoare pentru cofe-

tãrie. Tel. 0728896669.  
(C.210720220018)

ROMCOLET angajeazã 
patiser cu sau fãrã expe-
rienþã. Tel. 0722208165. 
(C.220720220010)

FIRMÃ de Construcþii 
angajeazã muncitori ca-
lificaþi. Salarizare avanta-
joasã. Tel. 0765003910.  
(C.180720220016)

ANGAJEZ persoanã 
contabilitate primarã, 
program SAGA restau-
rant. Tel. 0722390309. 

(C.190720220011)

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

 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

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!

S.C. TECHWISE ELECTRONICS SRL angajează: 
n PROGRAMATORI RUBY FLUTTER şi EMBEDDED.
n ANALIST SOFTWARE(QA)
n OPERATORI call center.
n ELECTROMECANICI. 
Se oferă: - contract perioadă nedeterminată; condiţii de 

muncă excepţionale; salariu atractiv. 
Detalii, la tel. 0742221816.

SOCIETATE COMERCIALA 
angajeaza ECONOMIST/

CONTABIL, 
utilizator Karisma. 

CV-urile se pot transmite pe 
office@alvvimar.ro .

  Relatii la tel.:0747.557.117.

SC în domeniul construcţiilor 
angajează în condiţiile legii, 

MUNCITOR CALIFICAT - 
FINISOR 

pentru şantiere situate în 
Ştefăneşti - Argeş. 
Tel. 0744678116. 

SC ALFA ROM angajează 
pentru atelierul din Mărăcineni:

- LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE cu experienţă 
- 4 posturi, cunoscător desen tehnic;
- LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE începători - 1 
post;
- STIVUITORIST cu atribuţiuni recepţie materiale 
- 1 post (să ştie să măsoare cu şubler şi ruleta);
- SABLATOR piese metalice - 1 post (se acceptă 
fără experienţă).

Se oferă salariu motivant, transport pe ruta 
Piteşti - Mărăcineni, bonuri de masă.

Selecţia se face pe bază de interviu şi probă de lucru.
 Informaţii la tel. 0726372251. CV, la e-mail: recru-

tare@alfarom.net / fax: 0348401904.

SC ZIP ESCORT SRL 
angajează în condiţii 

avantajoare, DISPECERĂ 
supraveghere camere 
video şi AGENŢI de 

SECURITATE. Relaţii, la 
telefon: 0731.010.266 - 

Iordache Dorel

SC în domeniul construcţiilor 
angajează în condiţiile legii, 

MUNCITOR CALIFICAT - 
FINISOR 

pentru şantiere situate în 
Ştefăneşti - Argeş. 
Tel. 0744678116. 

SC BOOKART PRINTING SRL, punct de lucru Bradu, 
jud. Argeș, ANGAJEAZĂ pentru activități de lucru în tipografie:
- LEGATOR MANUAL (cu sau fără experienţă);
- MANIPULANT MĂRFURI (avantaj pentru calificare stivuitorist).

OFERIM SALARIU ATRACTIV 
în funcție de calificare și experiență, bani de masă. 

Relații, la telefon 0741396036.

CASA MARIA 
angajează BUCĂTAR 

ŞI AJUTOR 
BUCĂTAR. 
Tel. 0722883555.

S.C. angajează 
OPERATOR PRODUCŢIE 

PALEŢI. Salariu atractiv, 
program de lucru 08.00-

16.00, de luni până vineri. 
BASCOV. Tel. 0757284103 

TBM GRUP angajeaza MUNCITORI IN 
CONSTRUCTII, SUDORI, LACATUSI 

PENTRU BUCURESTI. Tel. 0730.088.705.

SC CONSTRUCTII ANGAJEAZA URGENT 

SEF PUNCT DE LUCRU, 
VORBITOR DE LIMBA ENGLEZA LA NIVEL 
CONVERSATIONAL, FLUENT, PENTRU DE-

TASARE IN GERMANIA. Relatii la tel.0729101887

Societate de construcții 
angajează: 

c DULGHERI - 
4 POSTURI,

c OPERATOR BULDO-
EXCAVATOR - 1 POST.

Detalii, la tel. 0742112063.

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: PRIMĂRIA CO-
MUNEI CORBENI, cu sediul în comuna Corbeni, sat Corbeni, Str.
Principală nr.6, județul Argeș, telefon /fax 0248/730.236, e-mail: pri-
maria_corbeni@yahoo.com, cod fiscal 4122051. 2.Informații gener-
ale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea 
și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: -Camera S1, ce 
are suprafața de 15,96mp, la care se adaugă suprafața terasei de 4,2mp 
și cota de teren în suprafață de 161,74mp pentru desfășurarea de ac-
tivități postale și curierat; -Camera S2, ce are suprafața de 14,43mp, 
la care se adaugă suprafața terasei de 3,9mp și cota de teren în supra-
fața de 147,06mp pentru desfășurarea de activități de coafură, frize-
rie și alte activități de înfrumusețare; -Camera S3, ce are suprafața de 
10,26mp, la care se adaugă suprafața terasei de 3,6mp și cota de teren 
în suprafață de 111,2mp pentru desfașurarea de activități comerciale 
și/sau de prestări servicii; -Terenul și clădirea sunt intabulate în CF 
516 a U.A.T.Corbeni, nr.cadastral 731, situate în satul Oeștii Ungureni, 
punctul Grădinița Oești Ungureni, județul Argeș, aflate în domeniul 
public al Comunei Corbeni, județul Argeș. -Închirierea se face con-
form O.U.G.nr.57/03.07.2019 şi a Hotărârii Consiliului Local Corbe-
ni nr.47/21.07.2022. 3.Informații privind documentația de atribuire: 
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la solicitarea în scris, în acest sens, către 
Primăria Comunei Corbeni. 3.2.Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul 
Achiziții Publice, din cadrul Primăriei Comunei Corbeni, comuna 
Corbeni, sat Corbeni, Str.Principală nr.6, județul Argeș. 3.3.Costul 
și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul admin-
istrativ: 50Lei/exemplar și se achită la Casieria Primăriei Comunei 
Corbeni. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 05.08.2022, 
ora 14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere 
a ofertelor: 16.08.2022, ora 16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Corbeni, comuna Corbeni, sat Corbe-
ni, Str.Principală nr.6, județul Argeș. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original. 5.Data și lo-
cul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
17.08.2022, ora 10.00, Primăria Comunei Corbeni, comuna Corbeni, 
sat Corbeni, Str.Principală nr.6, județul Argeș. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Argeș, Piteşti, B-dul I.C.Brătianu nr.7, judeţul Argeș, tele-
fon 0248/216.599, fax 0248/212.410, e-mail: tr-arges@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în ve-
derea publicării: 22.07.2022.

OFERTĂ de VÂNZARE
Cabinet de Insolvență ENOIU NICULAE oferă spre vânzare prin 
licitaţie deschisă cu strigare, ședințe organizate la interval de două 
săptămâni în perioada 19.08.2022 – 09.12.2022, respectiv în zilele de 
vineri, ora 9:30, la sediul lichidatorului judiciar din  Câmpulung, str. 
Negru Vodă nr. 131, jud. Argeş, ,, Activ imobil situat în mun. Piteș-
ti, str. Târgul din Vale nr. 29, jud. Argeș, compus din Clădire Unitate 
alimentație publică ( Ds + P + 1E + M ), la care au fost executate îm-
prejmuire și amenajare curte grădină de vară, precum și alte lucrări de 
modernizare clădire, evidențiate în cont  231 din Balanța analitică de la 
31 mai a.c, activ ce nu are demarată procedura de recepție finală a lu-
crărilor de construcții și instalații, și care se află pe terenul proprietate 
persoană fizică Dobrin Gheorghița, conform Convenție pentru con-
stituirea unui drept real de SUPERFICIE, document autentificat sub 
nr. 573/ 11 aprilie 2014 de către Birou  Individual Notarial Stan Ana 
‘’, și  identificat în patrimoniul debitoarei Zahana Max  S.R.L. Piteș-
ti. Prețul de început al ședințelor de licitație, respectiv 3.909.359 lei + 
TVA în condițiile legii, a fost aprobat de creditori prin metodologia de 
valorificare descrisă în Procesul verbal nr. 0738 din data de 27.06.2022, 
document publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență.
Licitaţiile se organizează conform aprobării Adunării creditorilor din 
data de 27.06.2022, fiind respectată procedura de faliment din Dosarul 
nr. 157/1259/2021 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeş, deb-
itoare Zahana Max  S.R.L. Pitești, în conformitate cu art. 154, 155 și 
următoarele din Legea 85/ 2014, respectiv C.pr.civ. Garanţia de par-
ticipare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire și va fi achitată în 
contul  deschis la Banca Românească S.A. – Sucursala Pitești,  jud. Ar-
geş, IBAN: RO11 BRMA 0999 1000 9029 4968, beneficiar Zahana Max 
S.R.L. - în faliment, cu sediul social în mun. Pitești, str. Pictor Nicolae 
Grigorescu nr. 37A, etaj 1, jud. Argeş, și date de identificare: J3/ 733/ 
2013 şi CUI: 31723857, iar documentul de plată și dovada achitării 
Caietului de sarcini, în cuantum de 2.000 lei, vor fi transmise pe email 
la sediul lichidatorului judiciar până la ora 15 din preziua şedinţei de 
licitaţie, dată la care ofertanţii se vor prezenta cu înscrisurile mențion-
ate în Regulamentul de vânzare al bunului imobil.  Detalii se obţin la 
tel: 0742 21 31 81.  

OFERTĂ de VÂNZARE
Cabinet de Insolvență ENOIU NICULAE oferă spre vânzare prin 
licitaţie deschisă cu strigare, ședințe organizate la interval de două 
săptămâni în perioada 19.08.2022 – 09.12.2022, respectiv în zilele de 
vineri, ora 9:00, la sediul lichidatorului judiciar din  Câmpulung, str. 
Negru Vodă nr. 131, jud. Argeş, bunuri mobile de natura unor mijlo-
ace fixe, respectiv 1 buc. ,, Intel Quad Core Xeon ‘’ și 1 buc. ,, Video 
Proiector ‘’ , bunuri  identificate în patrimoniul societății debitoare 
Zahana Max  S.R.L. Pitești – jud. Arges. Prețul de început al ședințelor 
de licitație, a fost aprobat de creditori prin metodologia de valorificare 
descrisă în Procesul verbal nr. 0738 din data de 27.06.2022, document 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență.
Licitaţiile se organizează conform aprobării Adunării creditorilor din 
data de 27.06.2022, fiind respectată procedura de faliment din Dosarul 
nr. 157/1259/2021 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeş, deb-
itoare Zahana Max  S.R.L. Pitești, în conformitate cu art. 154, 155 și 
următoarele din Legea 85/ 2014, respectiv C.pr.civ. Garanţia de par-
ticipare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire și va fi achitată cu 
numerar până la ora 15 din preziua ședinței de licitație programată, 
sau în contul  deschis la Banca Românească S.A. – Sucursala Pitești,  
jud. Argeş, IBAN: RO11 BRMA 0999 1000 9029 4968, beneficiar Zah-
ana Max S.R.L. - în faliment, cu sediul social în mun. Pitești, str. Pictor 
Nicolae Grigorescu nr. 37A, etaj 1, jud. Argeş, și date de identificare: 
J3/ 733/ 2013 şi CUI: 31723857, caz în care, documentul de plată va fi 
transmis pe email la sediul lichidatorului judiciar până la ora 15 din 
preziua şedinţei de licitaţie, licitație la care ofertanţii se vor prezenta și 
cu copia certificatului de înmatriculare sau copia actului de identitate, 
împuternicire pentru persoana care reprezintă pe ofertant, precum 
şi dovada în original a depunerii garanţiei de participare. Detalii se 
obţin la tel: 0742 21 31 81.  



Cu
ri

er
ul

  z
ile

i -
 p

ag
. 1

0
Lu

ni
, 2

5s
 iu

lie
 2

02
2 

Pu
bl

ic
it

at
e 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: 0348445367 ; 0753626009.
E-mail:m.pavlovici@carl-composite.eu

EFTEC (ROMANIA) S.R.L., cu sediul în Budeasa, Argeş, 
angajează 1 STRUNGAR.

Cerinţe: studii profesionale - prelucrător prin aşchiere 
Salariu avantajos. Se oferă bonuri de masă şi se asigură trans-
portul Piteşti-Budeasa-Piteşti. Relaţii, la telefon 0248 236 144.

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

HOTEL VICTORIA 
angajează: 

- RECEPŢIONERE
- OSPĂTARI
- FEMEIE DE 

SERVICIU 
- CAMERISTE. 

Tel.  0727461251.

S.C angajează 
MUNCITORI ÎN 
CONSTRUCŢII. 

Tel. 0740201808.

Cotidianul Top angajează pe 
perioadă nedeterminată 

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

minimă: operare calculator. 
Tel. 0748.192.233.

SOCIETATE 
ANGAJEAZĂ: 

- SUDORI 
- LĂCĂTUŞI 
MECANICI. 

Tel. 0720.689.965.

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.

ANGAJEZ 
FETE 

ÎN BUCĂTĂRIE, CU 
EXPERIENŢĂ. 
Tel. 0723675551. 

MOARA DOMNEASCA S.R.L. ANGAJEAZA

OPERATOR SILOZ
Cerinte:
- experienta pe un post similar constituie un avantaj;
- disponibilitate lucru pe trei schimburi;
- persoane serioase, responsabile, meticuloase;
Beneficii: -salariu motivant;
-tichete de masa;

Candidatii vor depune CV-urile la adresa de 
E-mail: office@moara-domnesca.ro / Pent-

ru detalii ne puteti contacta la nr. de telefon: 
0248/290016

ANGAJEZ 
MANIPULANT

 LEGUME- FRUCTE.
 Tel. 0729140073. 

ANUNȚ ZIAR
Beneficiarul S.C. PETYON - RADMIH SRL, cu sediul 
în municipiul Pitești, anunță începerea procedurii le-
gală de informare și consultare a publicului - etapa III - 
elaborare propuneri finale P.U.Z. și R.L.U. aferent PUZ 
pentru introducere în intravilan a suprafeței de 6062mp 
și reglementare urbanistică în vederea realizării in-
vestiției: ”CONSTRUIRE SERVICE AUTO PENTRU 
AUTOTRENURI, PLATFORMĂ PARCARE ȘI ÎM-
PREJMUIRE TEREN”, amplasat în municipiul Pitești, 
pct.”Centură”,  județul Argeș, nr. cadastral 103870.

I N F O R M A R E
Aceasta informare este efectuată de:  OMV PETROM SA Asset  
Muntenia, str. Mihai Eminescu nr. 7-9 Mun. Ploiesti, Jud. Praho-
va, ce intenţionează să solicite de la ABA Arges-Vedea, Avizul de 
Gospodărire a Apelor pentru realizarea lucrărilor de construire 
in cadrul proiectului: “AMENAJARE CAREU FORAJ, FORAJ, 
ECHIPARE DE SUPRAFAȚĂ, DRUM, CONDUCTĂ ȘI LEA 
LA SONDA 1532 VULTUREȘTI”, propus a 
Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu pri-
vire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta 
solicitantul de aviz la adresa menţionată.
Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi reco-
mandări se pot adresa solicitantului sau la adresa ABA Arges-Ve-
dea, Calea Câmpulung, Nr.6-8, Cod -110147, Piteşti, Jud. Argeș.

PIZZERIA MAESTRO 
ÎŞI MAREŞTE ECHIPA ŞI CAUTĂ 

COLEGI PENTRU POSTURILE
- OPERATOR PRELUARE COMENZI TELEFONICE
- AJUTOR ÎN PIZZERIE
- FEMEIE LA CURATENIE: 4 ore: program 06.00 - 10.00
Dacă eşti o persoană organizată, responsabilă, atentă la detalii 

şi ai mai mereu zâmbetul pe buze hai în echipa noastra!
Dacă îţi doreşti un loc de muncă stabil şi ai experienţă într-un 

post similar atunci clar eşti ceea ce căutăm noi!
Îţi oferim un salariu motivant (compus din salariu fix + bonus 

prezenţă + bonus perfomanţă + tichete masă), un mediu de 
lucru plăcut cât şi posibilitatea de avansare!

Pentru orice detalii, mă poţi contacta la tel. 
0748980808. Nu răspund mesajelor!

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
SC ABC BEST EXPERT CONSULTING SRL titular al proiect-
ului:” Scoatere din circuitul silvic a suprafeţei de 910 mp, sit-
uat în extravilanul comunei Arefu, O.S Vidraru “( în vederea 
construirii unui complex turistic cu funcţiuni de cazare şi 
restaurant), în extravilanul comunei Arefu, UP II Cumpăna, 
u.a 188, jud. Argeş, anunţă publicul interesat asupra luării deci-
ziei  etapei de încadrare- se supune evaluării impactului asupra 
mediului, se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării 
impactului asupra corpurilor de apă.
 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Argeş din municipiul Piteşti, str. Egalităţii, nr.50A, 
în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-14.00, precum şi la ur-
mătoarea adresă de internet www.apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunţ
2 Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte 
conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la se-
diul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Argeş, din municipiul 
Pteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, în zilele de luni-vineri, precum şi 
la următoarea adresă de e-mail: office@apmag.anpm.ro; http://
apmag.anpm.ro( în termen de 10 zile de la data publicării 
anunţului pe pagina de internet a APM Argeş). 

FOTBAL CLUB ARGEŞ- PITEŞTI 1953, 
VULTURII ALB- VIOLEŢI. 

Invită membrii fondatori şi membrii asociaţiei să par-
ticipe la Adunarea generală, care va avea loc în data de 
27.07.2022, ora 18.00 la Hotel Victoria.

 Consiliu director. 

SOCIETATE de 
construcţii angajează 

EXCAVATORIST. 
Se acceptă şi pensionar.

 Tel. 0730654332.
SC în domeniul construcţiilor 

angajează în condiţiile legii, 
MUNCITOR

 CALIFICAT - FINISOR 
pentru şantiere situate în 

Ştefăneşti - Argeş. 
Tel. 0744678116. 

ANGAJEZ 
MANIPULANT

 LEGUME- FRUCTE.
 Tel. 0729140073. 

S.C. GENERAL TRUST 
ARGES  S.R.L. PITESTI

angajeaza:
n MECANICI AUTO 
n ELECTRICIENI AUTO
n  VOPSITORI   
n  TINICHIGII    
n  SUDORI 
n  LACATUSI MECANICI

Tel. 0723445590.

S.C. GENERAL TRUST 
ARGES  S.R.L. PITESTI

angajeaza:  
n INGINERI CFDP

n INGINER  INSTALATII 
APA-CANAL 

n LUCRATORI DRUMURI
Tel. 0725114115.

ANGAJEZ 

DOAMNĂ pentru 
CURĂŢENIE zona 

Trivale. Tel. 0770198255. 

AGEXIM PITEŞTI
 ANGAJEAZĂ

ŞOFER TIR 
 COMUNITATE şi 

TUR - RETUR. 
Tel. 0799.727.787/
0799.211.593ANGAJĂM 

MUNCITOR 
CONSTRUCŢII.
Tel. 0348.457.408.

ANGAJĂM  ŞOFER 
pentru LIVRARE  produse 

de PANIFICAŢIE. 
Tel. 0756049965.

ANGAJEZ 
FETE 

ÎN BUCĂTĂRIE, CU 
EXPERIENŢĂ. 
Tel. 0723675551. 

ANUNŢ DE MEDIU
Subscrisa, SC EDG EDIL PITEŞTI SRL, cu sediul 
în Piteşti, str. Fraţii Goleşti, bl. S6, sc. A, parter prin 
cererea depusă la APM Argeş a solicitat autorizaţie de 
mediu pentru desfăşurarea activităţii: “ Comerţ cu 
amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule, în 
magazine specializate- cod caen 4730”, desfăşurată în 
municipiul Curtea de Argeş, str. 1 Mai, nr. 7, jud. Argeş.
Informaţii referitoare la prezenta activitate, precum şi 
eventuale sugestii şi contestaţii se pot face, respectiv 
depune în scris sub semnătură şi cu date de identificare 
la sediul APM Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, 
tel. 0248/ 213099, în termen de 15 zile lucrătoare de la 
publicarea / afişarea anunţului. 
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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.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze. 

Tel. 0722301315.

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.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

Societate de construcţii cu experienţă angajează: 
MUNCITORI CALIFICAŢI ŞI NECALIFICAŢI, DUGHERI, 

SUDORI, LĂCĂTUŞI MECANICI, MUNCITORI pentru AME-
NAJARI INTERIOARE şi FINISAJE, MAŞINIST TERASA-

MENTE, STIVUITORIST, BULDOEXCAVATORIST. 
- SALARII ATRACTIVE - Telefon 0727 760 240.

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, 28 iulie 2022 la sediul nostru (sau online pe site-ul nostru: 
google atparges.ro) din P-ţa Vasile Milea nr. 3, Casa Sindicatelor, et.1, Secretariatul 

,,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 28 IULIE 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

28 iulie 2022

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

experienţă în domeniul presei de 
preferat STUDENŢI, PENSIONARI, 

zona Mioveni şi Piteşti. 
Relaţii, tel. 0748192233.

SC ROMA2S TRANSYLVANIA INGINERIE 
SRL CONFECTII METALICE, 

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

n MUNCITORI NECALIFICATI
Relaţii, la telefon 0799.825.068.

SC ZARIS AUTOCOM SRL, cu sediul în comuna 
Mărăcineni, ANGAJEAZĂ: AGENT VÂNZĂRI, ŞOFERI, 
MUNCITORI NECALIFICAŢI, MECANIC întreţinere, 

PATISER, INGINER TEHNOLOG panificaţie/patiserie
- SALARII ATRACTIVE -  

Telefon 0729218498 0724079452 .

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.

SC CELLY RO SRL 
ANGAJEAZĂ 
AJUTOR 

BUCĂTAR pentru 
restaurant.

Tel. 0725221133.

Angajăm LUCRATOR ÎN 
MAŞINĂ DE BRODAT 

INDUSTRIALĂ, fără expe-
rienţă în domeniu. Abil-
ităţile tehnice constituie 

avantaj. CV, la mail: 
recrutare@metroserv.ro

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.

MINIMARKET 
angajează 

LUCRĂTOR 
COMERCIAL

 în locaţia -
 Intersectie Valea 

Mare. Detalii, la tel.
 0741.104.497.

Firmă de construcții 
angajează

 FAIANȚARI, 
salariu motivant,

Relații la tel.
0761.348.179.

HOTEL angajează 
CAMERISTA condiții foarte bune. 

Tel. 0722306818.

TBM GRUP angajeaza MUNCITORI IN 
CONSTRUCTII, SUDORI, LACATUSI 

PENTRU BUCURESTI. Tel. 0730.088.705.

SC CONSTRUCTII ANGAJEAZA URGENT 

SEF PUNCT DE LUCRU, 
VORBITOR DE LIMBA ENGLEZA LA NIVEL 
CONVERSATIONAL, FLUENT, PENTRU DE-

TASARE IN GERMANIA. Relatii la tel.0729101887

SOCIETATE COMERCIALA 
angajeaza ECONOMIST/

CONTABIL, 
utilizator Karisma. 

CV-urile se pot transmite pe 
office@alvvimar.ro .

  Relatii la tel.:0747.557.117.

SC CONSTRUCŢII 
ANGAJEAZĂ URGENT 
MUNCITORI REŢELE 

FIBRA OPTICA, 
PENTRU DETAŞARE 

ÎN GERMANIA, 
SE ASIGURA CAZARE.

Relaţii, la tel. 0729.101.887.
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