
M
ic

a 
pu

bl
ic

it
at

e
Cu

ri
er

ul
 z

ile
i -

 p
ag

. 8
M

ie
rc

ur
i, 

18
 m

ai
 2

02
2

VÂNZĂRI
DIVERSE

OFER închiriere garaj, zona 
Banatului. Tel. 0720488230. 
(C.130520220013)

VÂND familii de albine cu/ 
fãrã cutii. Tel. 0740871086.  
(C.130520220019)

VÂND ulucã ºi maºinã 
de curãþat porumb. Fãrã 
mesaje. 0748231125.  
(C.120520220007)

VÂND motocositoare ger-
manã Gutbrod, masã 1m, 
500 euro. Tel. 0726859378. 
(C.160520220006)

VÂND pianinã 
cu corzi( instru-

ment nobil), stare 
bunã. 0744313866.  
(C.110520220011) 

VÂND þuicã de prunã 
ºi cãrucior handi-
cap. Tel.0754862407. 
(C.170520220004)

Anunţuri la telefon
VÂND cãruþã, gâºte, iepuri, 
lemne de foc. Tel. 0729321359.

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)

VÂND Chevrolet 
Spark, fabricaþie 

2009, perfectã stare 
de funcþionare. 

Tel. 0744313866.  
(C.110520220012) 

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

PROPRIETAR vând Rena-
ult Laguna 3, 2012, full, die-
sel, impecabil. 0771456900. 

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND garsonierã cf. 1, 
Gãvana 3, etaj 3/4. Tel. 
0770381793. (C.05052011)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 2 ca-
mere, cf. 1 sporit, et. 3, 
Exerciþiu( str. Fântânii, 
la izvor). 0742085490.  
(C.110520220006)

VÂND apartament 2 came-
re, decomandat, 3/ 3, fãrã 
îmbunãtãþiri, zona Popa 
ªapcã, negociabil. Tel. 
0771319293.  (C.1204202)

VÂND apartament 2 came-
re, cf. 1, decomandat, et. 3, 
Trivale. Tel. 0727335046.  
(C.130520220004)

VÂND apartament 2 ca-
mere, cf. 1, et. 10, Gava-
na 2. Tel. 0746676738. 
(C.090520220014)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND apartament 3 came-
re, cf. 1, Topoloveni. Tel. 
0758508639. (C.1305206)

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

VÂND 2 case locuibile, su-
prafaþã 600 mp+ anexe, 
utilitãþi, la 30 km de Piteºti( 
Teiu), 50.000 lei, nego-
ciabil. Tel. 0723413115. 
(C.160520220002)

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.110520220013)

VÂND casã ultracen-
tral, zona biserica 

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

litãþile. 0744313866.  
(C.110520220016) 

TERENURI

VÂND 1.860 mp teren ex-
travilan, deschidere 12 m, 
str. prelungirea Grigoreºti, 
utilitãþi( apã), preþ nego-
ciabil. Tel. 0740068714. 
(C.130520220021)

VÂND 4.000 mp teren in-
travilan, com. Lunca Cor-
bului, sat. Mârghia, str. prin-
cipalã. Tel. 0741171292.  
(C.120520220010)

VÂND TEREN 
50.000 mp, situat vizavi de 

reprezentanţa FORD, lângă
Jupiter City - Carrefour, 

deschidere 250 m.
Tel. 0799 00 88 22.

VÂND teren 2.850 mp, la 8 
km de Piteºti. 0758508639. 
(C.130520220005)

VÂND teren la munte, 
pretabil cabanã, 

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

Moliviº. 0744313866. 
(C.110520220014)

VÂND teren com. Albota, 
sat. Cerbu Deal- Argeº, 
5.000 mp, din care 1095 
mp construibil, posibilitate 
gaze ºi apã, 10 euro/ mp ºi 
3.905 mp- 5 euro/ mp, ne-
gociabil. Tel. 0740359279. 
(C.100520220008)

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

(C.110520220015) 

VÂND teren intravilan, Me-
riºani- Vâlcele, 2.000 mp, 10 
euro/ mp. Tel. 0745066757. 
(C.160520220020)

SPAŢII
OFER spre închiriere 
spaþiu Comercial, 80 mp 
str. Traian (lângã Focus 
Sat). Tel. 0723828523. 
(C.120520220008)

ÎNCHIRIEZ HALĂ,
 1200 MP + CURTE  800 MP-

STRADAL, ŞTEFĂNEŞTI, 
ZONA MICROMOTOARE. 

TEL. 0726 37 37 37.  

ÎNCHIRIERI
INCHIRIEZ garsonierã cu 
bucãtãrie ºi baie proprie, 
la vilã cu curte, în cartierul 
Valea Turceºti, la 2 per-
soane, 300 luna/ persoa-
na/ luna + utilitãþi. Telefon 
0733959953.(BBA3371) 
(C.130520220015)

OFER închiriere garso-
nierã Gãvana, utilatã ºi 
mobilatã, preþ negoci-
abil. Tel. 0771615823. 
(C.130520220008)

ÎNCHIRIEZ camere, mobila-
te, vilã Nord- Kaufland, 300 
lei/ persoanã. 0772031155.  
(C.280320220020)

OFER spre închiere gar-
sonierã mobilatã utilatã.
Fãrã mesaje.  0758472403 
(C.050520220013)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, Nord, 200 
euro/ lunã. Tel. 0740302991. 
(C.050520220006)

ÎNCHIRIEZ apartament ºi 
garsonierã, zona Dedeman, 
avantajos. Tel. 0744963528. 
(C.270420220001)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, zona 
Nord, mobilat ºi utilat.Tel. 
0771418447 (C.f. 3888)

PRIMESC în garsonierã 
confort de lux, o fatã sau 
doamnã. Tel. 0759452820. 
(C.120520220009)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, Exer-
citiu. Tel. 0747919376.  
(C.090520220012)

OFER închiriere gar-
sonierã, Gãvana III. 
0765238658; 0744364419. 
(C.090520220009)

OFER spre închiriere 
apartament 3 camere, 2 
intrãri, zona Bere. Tel. 
0728878716. (C.17050011)

OFER închiriere gar-
sonierã ºi apartament 
2 camere, ultracentral, 

de lux. 0723472044.  
(C.170520220002)

ÎNCHIRIEZ garsonirã, 600 
lei, parter, curte, în fosta 
colonie a ACH, lângã Lunca 
Argeºului. Tel. 0751091954. 
(C.170520220005)

LOCURI DE VECI
VÂND cavou 4 locuri, 
construcþie nouã, Cimi-
tirul Sf. Gheorghe, zona 
1. Tel. 0744693641. 
(C.160520220003)

VÂND cavou tip cup-
tor. Tel. 0727747581.  
(C.040520220010)

VÂND 2 cripte, Ci-
mitirul Sf. Gheor-
ghe. Tel. 0730473254.  
(C.040520220008)

MEDICALE
LOGOPEDIE copii 3- 7 
ani. Tel. 0745574209.  
(C.120520220008)

REFLEXOTERAPIE la 
domiciliu. Piteºti, Mio-
veni. Tel. 0762327793.  
(C.120520220009)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CÃUTÃM bona cu expe-
rienþã pentru un baieþel 
nou-nascut. Dorim ca per-
soana sã fie curatã, sã 
vorbeascã corect, sã nu 
fumeze, sã fie rãbdatoare ºi 
receptivã cerinþelor familiei 
pentru o colaborarea foarte 
bunã.  Asigurãm cele mai 
bune condiþii ºi transport 
pânã la locaþie- locuim în 
Pitesti.  Program: 8-10 ore/ 
zi, luni - vineri. Ocazional în 
weekend-uri.  Salariu moti-
vant +contract de muncã. 
Detalii la tel: 0733334454. 
(C.f. 3880)

FAMILIE tânãrã cãutãm 
casã bãtrîneascã locuibilã 
fãrã chirie doar platã utilitãþi, 
zona Argeº. 0770976409. 
(C.100520220002)

DOAMNÃ cu experi-
enþã, doresc sã îngri-
jesc copil, la familie seri-
oasã. Tel. 0747302717.  
(C.120520220001)

PRESTĂRI
SERVICII

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

EXEUTÃM termosis-
tem, decorativã. Închiri-

DOAMNA serioasã 
ofer masaj de relaxa-

re persoanelor serioa-
se. Tel. 0751329835. 

(C.020520220001)

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.

27.05.2022

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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ez schelã. 0766301300.  
(C.120420220006)

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

CADASTRU-carte funci-
arã! Terenuri-480 lei! Apar-
tamente-280 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.190420220001)

EXECUT hidroizolaþii 
terase blocuri ºi repa-
raþii. Tel. 0744971501.  
(C.100520220007)

EXECUT  interioare ºi ex-
terioare. Tel. 0747503102. 
(C.110520220002)

EXECUT zugrãveli, glet, la-
vabilã, gresie, faianþã,   par-
chet, rigips. 0748145223. 
(C.290320220001)

MEDITAŢII
PROFESOARÃ medi-
tez limba ºi lteratura 
românã, engleza, spa-
niola ºi rusa. Preþ avan-
tajos. Tel. 0740901014. 
(C.290420220002)

PIERDERI
PIERDUT certificat de 
membru OAMGMAMR, 
seria AG, nr. 20589, pe 
numele Florea Bogda-
na Ioana. Se declarã nul.  
(C.170520220010)

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

DOMN 52 ani doresc sã 
cunosc o doamnã pentru 
cãsãtorie, vârstã apro-
piatã. Tel. 0768313559. 
(C.130520220007)

DOMN, 50 ani, fãrã 
obligaþii doresc cunoº-
tinþã cu doamnã, vârstã 
apropiatã. 0743356969.  
(C.020520220019)

DOMN, 48 ani, caut 
doamnã vârstã apro-
piatã, pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0742158369. 
(C.040520220004)

DIVORÞAT, 53 ani, situaþie 
bunã la þarã caut doam-
nã de vârstã apropiatã 
pentru prietenie/ cãsã-
torie. Tel. 0748514909.  
(C.050520220007)

DOAMNÃ de la þarã pen-
sionarã, cu casã, do-
resc cunoºtinþã cu domn 
pentru cãsãtorie. Tel. 
0770655837. (C.160009)

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

BÃRBAT, 35 ani do-
resc sã cunosc o fatã 
pentru relaþie serioasã. 
Tel. +40729358827. 

(C.280420220020)

DORESC norã pen-
tru bãiat, pote fi ºi di-
vorþatã. Tel. 0754862407. 
(C.170520220007)

DOMN, pensionar, do-
resc prietenie, me-
naj, eventual cãsãto-
rie. Tel. 0785621217. 
(C.170520220017)

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.

TUND câini la domiciliu, Ar-
geº- Piteºti. 0730744027. 
(C.160520220015)

VÂND urgent 40 porum-
bei cu pui, de curse. Tel. 
0752865441. 

MICI AFACERI
FIRMÃ vinde: pano-
uri termopan cu uºi 100 
mp; bariere  acces mar-
ket, mese case mar-
cat. Tel. 0788236730. 
(C.040520220009)

MAGIE
În sprijinul oamenilor 
cu probleme vine cu 
multe leacuri RODI-

CA, binecunoscutã de 
Dumnezeu prin pute-
rea ei deosebitã ºi a 
harurilor sfinte. Re-

zolvã cazuri lipsite de 
orice speranþã, poate 
vedea trecutul, pre-

zentul ºi viitorul, dez-
leagã ºi îndepãrteazã 

cele mai puternice 
farmece ºi blesteme, 
dezleagã cununii le-

gate, aduce persoana 
iubitã, împacã familii 

dezbinate, face de 
dragoste, spor, noroc, 
sãnãtate, reuºite în 

afaceri, vindecã impo-
tenþa, viciul bãuturii, 

stresul, depresia, 
etc. Contactaþi-o cu 

încredere pentru a vã 
ajuta cu toatã experi-
enþa ºi priceperea ei. 
Telefon: 0759550302.  

(C.130520220020)

ANGAJĂRI
ANGAJEZ ºofer  pentru 
3.5 t, transport internaþi-
onal. Salarizare atrac-
tivã. Tel. 0743098686. 
(C.200420220005)

„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)

ANGAJEZ paznic pen-
tru lac pescuit. Persoana 
fãrã obligaþii ºi fãrã cazi-
er. Salariu atractiv. Tel. 
0757295066, 0741654840. 
(C.110520220005)

ANGAJEZ ºoferi TIR 
pentru transport in-
tern. Tel. 0740076214.  
(C.210420220002)

ANGAJEZ meseriaºi în 
construcþii: rigipsari, fi-
nisori, zidari, dulgheri. 
0766301300.  (C.1200005)

CÃMIN îngrijire persoane 
vârstnice, Piteºti angajeazã  
urgent asistentã medicalã. 
Relaþii, la tel. 0743057924. 
(C.130520220001)

ANGAJEZ femeie sau 
cuplu, pentru curaþenie 
casã ºi grãdinã, 120 Ron 
/ persoanã / zi. Telefon 
0753148369. (BBA3369)  
(C.130520220014)

ANGAJEZ muncitori în con-
strucþii. Tel. 0744355166. 
(C.130520220018)

ANGAJEZ personal pen-
tru fast- food, Piteºti- cen-
tru. Tel. 0741712226. 
(C.160520220001)

PENSIUNEA Avangar-
de angajeazã cameris-
tã. Tel. 0723674899. 
(C.160520220004)

S.C. angajeazã muncitori 
necalificaþi ºi montatori 
tablã ºi panouri sandwich 
pentru deplasãri în þarã. Asi-
gurãm: transport, cazare, 
diurnã. Tel. 0746202750.  
(C.280220220003)

ANGAJEZ munci-
tori necalificaþi ºi ºofe-
ri. Tel. 0761649138.  
(C.040520220008)

ASOCIAÞIA de Proprie-
tari Maria Teiuleanu, Bl. 
48, angajeazã femeie de 
serviciu. Tel. 0728255399. 
întere orele 10.00-14.00. 
(C.160520220010)

ANGAJÃM fe-
mei pentru curãþe-
nie. Tel. 0757023974.  
(C.160520220007)

ANGAJEZ ºoferi TIR cu 
experienþã transport in-
tern , salariu 6.000 lei, sau 
la km. Tel. 0721956599. 
(C.090520220003)

ANGAJÃM personal 
curãþenie. Program 3 ore/ 
zi, salariu atractiv+ bonuri 
de masã. Tel. 0735105358.  
(C.f. 3888)

S.C. ANGAJEAZÃ lãcã-
tuºi, sudori ºi monta-
tori. Tel. 0736373575. 
(C.100520220003)

ANGAJÃM sezonieri: bãiat 
pentru grãtar ºi fete pentru 
terasã. Tel. 0784237430.  
(C.120520220011)

ANGAJÃM doamnã la 

spãlat vase în restau-
rant. Tel. 0724323981. 
(C.120520220002)

ANGAJEZ urgent bar-
man ºi ajutor bar-
man. Tel. 0724323985.  
(C.120520220003)

SOCIETATE angajeazã 
electricieni, lãcãtuºi meca-
nici ºi muncitori necalificaþi 
cu experienþã pe ºantier, 
posesori permis cat. B. 
0730995783; 0747345159.  
(C.060520220007)

S.C. Angajeazã: zugravi, 
faianþari ºi montatori rigips. 
Salariu între 3.000- 4.000 
lei, net. Tel. 0734178074.  
(C.090520220015)

TOTAL Electoconstruct VG 
angajeazã electricieni cu 
experienþã minimã. Salariu 
motivant. Detalii la tel. 0348/ 
402616 sau www.tec-vg.ro 
(C.160520220021)

SOCIETATE construcþii 
angajeazã instalatori, 
lãcãtuºi confecþii matalice, 
sudor, dulgher, fierar be-
tonist. Tel. 0744324670.  
(C.160520220016)

ANGAJEZ personal cu 
experienþã pentru bar 
ºi grãtar. Condiþii bune 
de lucru, program fle-
xibil. Tel. 0747545144.  
(C.160520220019)

S.C. angajeazã instalator 
instalaþii termice ºi sani-
tare. Tel. 0751767635.  

(C.170520220001)

S.C. Angajeazã instalatori 
sanitari ºi muncitori neca-
lificaþi. Tel. 0728878716. 
(C.170520220012)

ANGAJEZ ºofer TIR, in-
tern. Mai multe detalii te-
lefonic. Program de lucru 
de luni pânã vineri, salariu 
2.500 lei ºi deplasãri. Tel. 
0731821224; 0746883505. 
(C.170520220003)

ROMCOLET anga-
jeazã patiser cu sau 
fãrã experienþã. Tel. 
0720063266; 0720063265. 
(C.170520220014)

ANGAJEZ spãlã-
tori auto cu experi-
enþã. Tel. 0751612237. 
(C.170520220015)

ANGAJEZ operator ar-
ticole cauciuc. Salariu 
atractiv. Tel. 0720202802.  
(C.170520220016)

RESTAURANT situat în 
centrul Piteºtiului, angajea-
zã ospãtari, ajutor ospãtari 
ºi lucrãtori în bucãtãrie. 
Tel. 0786029279. 
(C.170520220009)

DECESE

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

Cu profund regret anunþãm pierderea 
unui coleg drag, un OM deosebit, specialist ºi 

cunoscãtor al domeniului nuclear. 
Domnul ªERBAN CONSTANTIN VALECA 

ºi-a început activitatea ca inginer la Institul de 
Cercetãri Nucleare Piteºti unde prin profesionalism, 
dãruire ºi pasiune pentru cercetarea nuclearã a de-
venit Cercetãtor ºtinþific pr. gr.I, Director General al 
acestuia, ulterior preºedinte al Consiliului ªtiinþific al 
ICN. De asemenea, Dl. ªerban Valeca a fost Guver-
nator al României la Agenþia Internaþionalã pentru 
Energie Atomicã de la Viena ºi ministru la Ministerul 
Cercetãrii ºi Inovãrii, de unde a coordonat ºi a pus 
bazele multor proiecte importante pentru domeniul 
nuclear. Îi onorãm cu respect memoria ºi transmi-
tem întreaga noastrã compasiune ºi solidaritate fa-
miliei îndoliate. 

Institul de Cercetãri Nucleare Piteºti. 

   ROMA2S TRANSYLVANIA INGINERIE SRL,
CONFECŢII METALICE, angajează 

SUDOR CO2
   Relaţii, la telefon 0799.825.068.

ANGAJĂM PERSONAL CALIFICAT:
n   FINISORI n  MONTATORI RIGIPS
n  MONTATORI GRESIE, FAIANŢĂ.

Aşteptăm CV-urile la: zoica.constantin@grouptib.email
  Informaţii, la tel.:   +40 754.074.889 / +40 747.198.704.

Angajăm în condiţii avantajoase personal cu experienţă:
n    LĂCĂTUŞI MECANICI şi INSTALATORI
n    SUDORI AUTORIZAŢI.

Aşteptăm CV-urile la: zoica.constantin@grouptib.email
  Informaţii, la tel.:   +40 754.074.889 / +40 747.198.704.

SERVICE TOP AGRO S.R.L. angajează în condiţiile legii: 
STIVUITORISTI, MUNCITORI şi 

ŞOFERI DISTRIBUŢIE, amatori şi profesionişti, 
pentru depozit materiale de construcţii în Călineşti. 

Se oferă pachet salarial atractiv şi bonuri de masă. 
Relaţii la tel. 0757.074.456 sau 0745.056.264. CV-urile se pot 

trimite pe adresa de email: dan@servicetopagro.ro

ANGAJĂM ŞOFERI PROFE-
SIONIŞTI pentru transport 

Comunitate în regim tur-retur 
- transportor auto 3 poziţii. 

Oferim salariu atractiv într-un 
mediu profesionist. 

Detalii la tel. 0799959996. 

ANGAJĂM ŞOFERI PROFE-
SIONIŞTI pentru transport 
Comunitate, camion 24 t. 

Oferim salariu atractiv într-un 
mediu profesionist. 

Detalii la tel. 0799959996.

Restaurant zona Teilor 
ANGAJEAZĂ 

OSPĂTĂRIȚE 
cu sau fără experiență. 

Tel. 0751. 086. 977.

Angajez: 
- BUCĂTAR 

- AJUTOR BUCĂTAR 
- OSPĂTAR.

Restaurant Bascov.
Tel. 0732.438.924. 

ANGAJEZ 
ŞOFER categoria C, 
cu sau fără experienţă,  

curse- România- Franţa 
sau comunitate.

 Tel. 0724268382

SOCIETATE DE CONSTRUCŢII cu experienţă 
ANGAJEAZĂ: n MUNCITORI CALIFICAŢI şi 
NECALIFICAŢI n  STRUNGARI n DUGHERI 

n SUDORI n LĂCĂTUŞI MECANICI n MUNCITORI 
pentru AMENAJARI INTERIOARE şi FINISAJE  
n MAIŞTRI şi INGINERI în CONSTRUCŢII. 

- SALARII ATRACTIVE -  Telefoane 0799803583; 0727760240.

ANGAJEZ
 CAMERISTĂ ŞI 
RECEPŢIONER 

PENTRU HOTEL, 
LOCAŢIE PITEŞTI 
ŞI VAMA VECHE.
 Tel.  0722270878. 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
S.C. AGPC IMPORT HOUSE SRL, titular al proiectului: 
“ Construire: extindere hală existentă(parter)” anunţă 
publicul interersat asupra luării deciziei etapei de încad-
rare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş- nu 
se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de 
evaluare adecvată, pentru proiectul: “ Construire: extinde-
re hală existentă( parter)” propus a fi amplasat în comuna 
Bradu, satul Geamăna, str. Cetului, nr. 57, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fun-
damentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în 
Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, judeţul Argeş, în zilele de luni- 
vineri între orele 10- 13, precum şi la următoarea adresă 
de internet http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Ar-
geş. 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
HYDRA CONCEPT ALS SRL, titular al proiectului:  “Desfinţare 
construcţii existente, construire clădire locuinţe colective 
S+P+2 E şi refacere împrejmuire teren” anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără evaluarea impact-
ului asupra mediului, de către Agenţia pentru Protecţia Medi-
ului Argeş, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul: “ Desfinţare construcţii existente, 
construire clădire locuinţe colective S+P+2 E şi refacere împre-
jmuire teren”, propus a fi amplasat în mun. Piteşti, str. Fântănii, 
nr. 39, judeţul Argeş- titular HYDRA CONCEPT ALS SRL. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, 
nr. 50, judeţul Argeş, în zilele de luni- vineri între orele 09- 11, la 
sediul titularului din mun. Piteşti, bd. Republicii, nr. 164, judeţul 
Argeş, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmag.
anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiect-
ul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării 
anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru 
protecţia mediului.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
S.C. SOSTENIA BLUE EARTH SRL, titular al proiectului: “ 
Construire centrală electrică solară cu panouri fotovoltaice, 
construcţii conexe şi echipamente tehnologice, sistematizare 
verticală şi împrejmuire teren” anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Pro-
tecţia Mediului Argeş- nu se supune evaluării impactului asupra 
mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra 
mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: “  Constru-
ire centrală electrică solară cu panouri fotovoltaice, construcţii 
conexe şi echipamente tehnologice, sistematizare verticală şi 
împrejmuire teren”, propus a fi amplasat în oraşul Topoloveni, 
str. Depozitelor, pct. “ROMSTAL” jud. Argeş. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, 
nr. 50, judeţul Argeş, în zilele de luni- vineri între orele 10- 13, 
precum şi la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiect-
ul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării 
anunţului pe pagina de internet a APM Argeş.

SOCIETATE ÎN DOME-
NIUL CONSTRUCŢIILOR 
angajează în condiţiile jegii: 

ZIDAR- TENCUITOR- 
FINISOR pentru şantier 

situat în Ştefăneşti- Argeş. 
Tel. 0744678116
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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 0799.825.068.

ANGAJĂM ŞOFER 
LIVRATOR PRO-

DUSE ALIMENTARE. 
Tel. 0744363825.

SC PRESTO TIG MT - cu sediul în PITEŞTI, str. 
Depozitelor nr 41-43 - ANGAJEAZĂ: 

n 2 LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE 
n 1 SUDOR n 1 MUNCITOR NECALIFICAT 
- Nu solicităm diploma, experienţa / dexteritatea sunt necesare
- Se lucrează doar la punctul de lucru în atelierul din Piteşti, 
pentru carosări / echipări autoutilitare. Nu se plecă în deplasări 
în afara atelierului. Se oferă salariu motivant, bonuri de masă.
Selectia se face doar pe baza de interviu şi probă de lucru la 
punctul de lucru al societăţii.
- Program L-Vi, 08:00 –17:00. 

Tel. 0745 438 578. E-mail: presto.tigmt@yahoo.com   
Nu oferim cazare. Oferim şi cerem seriozitate.

SC TECHWISE ELECTRONICS SRL angajează: 
n INGINER SERVICE
n INGINER PROIECTANT
n ELECTROMECANIC. 
Se oferă: - contract perioadă nedeterminată
- condiţii de muncă excepţionale
- salariu atractiv. 

Mai multe detalii, la 0756362072. 

SOCIETATE angajează 
PERSOANĂ cunoscătoare LIMBA ENGLEZĂ 
(scris şi vorbit), preferabil şi GERMANĂ.

Se solicită cunoştinţe operare PC, abilităţi întocmire şi 
gestionare documente.
Experienţa în comerţ intracomunitar constituie avantaj
Selecţia se face pe baza de interviu.

Informaţii, la tel. 0728310206.
CV, la email: recrutare@financiarrecycling.com

S.C. ELECTROMONTAJ S.A- SUC. Piteşti, angajează: 
INGINER / MAISTRU cu profil electric/ elec-
tromecanic; ELECTRICIENI; ELECTRICIAN 

AUTOMATIST; LĂCĂTUŞ; MUNCITORI 
NECALICAŢI pentru lucrări de construcţii 

montaj linii electrice aeriene, 
posuri şi staţii de transformare. 

Tel. 0758108050; e- mail: office.pitesti@em.ro

ANGAJEZ 

ŞOFER TIR. 
Tel. 0744755702.

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 înmatric-
ulată la  ORC Argeş sub numărul J03/352/2007 prin judiciar 
Projuridic IPURL, organizează licitaţie publică deschisă cu 
strigare in zilele de 23, 30 mai si 6 iunie 2022 ora 9:00 la  se-
diul  UNPIR Filiala Argeş  din mun. Piteşti, B-dul I.C. Brătianu, 
nr.10, bloc B2, mezanin, jud. Argeş, pentru vânzarea Autotur-
ismului Dacia Logan cu numar de inmatriculare  AG-11-UXS 
al cărei preţ de pornire licitaţie fără TVA este de  4362 lei 
În toate cazurile ofertanţii vor trebui să depună o cerere de par-
ticipare la licitaţie ce va fi însoţită de următoarele documente: 
dovada achitării cauţiunii de minim 10% din preţul de porni-
re la licitaţie în contul Construct Eval Proiect SRL  nr.   RO53 
BREL 0002 0007 1418 0100 deschis la Libra Internet Bank;  
copie Certificat de înregistrare firma; Imputernicire 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  origina-
lele urmând 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. Pre-
darea  si facturarea bunurilor va fi facută după achitarea inte-
grală a acestora. Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic intre 
orele 10 - 14 la telefon  0729 980 402 lichidator judiciar. 

SC LAS VEGAS-MI SRL
ANGAJEAZĂ

n ŞOFERI LIVRATORI
Cerinţe:    - studii medii
                  - permis categ. B, B+C
                  - domiciliul în Piteşti sau împrejurimi.

n MANIPULANŢI MARFĂ
Cerinţe:    - studii medii
                  - domiciliul în Piteşti sau împrejurimi.

Relaţii şi CV-uri la tel./Fax 0248223791 sau 
E-mail la adresa:  office@lasvegasmi.ro

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

ŞOFERI, MUNCITORI NECALIFICATI, MECA-
NIC ÎNTREŢINERE, PATISER, FACTURIST.

- salarii atractive - Tel.: 0729.218.498. 0724.079.452.
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HOTEL VICTORIA 
angajează: 

- RECEPŢIONERĂ
- BUCĂTAR
- OSPĂTAR

- AJUTOR BUCĂTAR 
- CAMERISTĂ 

- FEMEIE DE SERVICIU 
Tel. 0722.320.047, 

între orele8.00-18.00.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze. 

Tel. 0722301315.

NEW DESING angajează: 
- STIVUITORIST 

- ŞOFER TIR 
INTERN (cisternă)

- FEMEIE DE SERVICIU
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.

26 MAI 2022

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

 •  

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, 26 MAI 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  26 MAI 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-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

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

MOBILA DOMICILIA 
angajează LUCRĂTOR 

CALIFICAT în 
producţia mobilierului 

din pal melaminat.
Tel. 0723.033.107. 

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

ZIP ESCORT SRL 
angajează  

AGENŢI DE 
SECURITATE,  

zona Piteşti.Relaţii, la 
telefon: 0731.010.266 

- Iordache Dorel.

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.
Angajez BUCĂTAR, 
contract perioadă nede-
terminată. Salariu 3500 
- 4000 lei. OSPĂTAR 
pentru piscină. 

Tel. 0722.247.801.

SC RMW ROMA METAL WORKING SRL, 
având domeniu de activitate “fabricare construcții metalice si părți 
componente “ îşi mărește echipa si cauta:
 1. LĂCĂTUŞ MECANIC 
Cerintele si responsabilitatile postului:
- cunoștințe desen tehnic
- realizeaza ansamble metalice prin montarea subansamblelor
- respectarea regulamentului intern
 2. CONTROLOR CALITATE 
Cerintele si responsabilitetile postului:
- Cunostinte solide de desen tehnic, utilizare a echipamentelor de con-
trol si masurare (subler, raportor, calibre sudura)
- Experienta in controlul calitatii pieselor executate prin sudura con-
stituie un avantaj
- Capacitatea dе a identifica problema reală și dе a găsi soluții pentru 
rezolvarea acesteia, spirit de observatie
Oferim salariu motivant, tichete de masa și decont transport.
Va așteptăm la o proba de lucru la sediul societății din comuna Albota.
Ne puteți contacta la numărul de telefon 0728330073 sau prin 
e-mail: ciucanete.ruxandra@rmw-roma.ro

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

experienţă în domeniul presei de 
preferat STUDENŢI, PENSIONARI, 

zona Mioveni şi Piteşti. 
Relaţii, tel. 0748192233.

 ADLER PELZER AUTOMOTIVE ROMANIA SRL
cu sediul în com. Oarja, Km.102, Jud. Arges, ANGAJEAZĂ:
- STIVUITORIST - min. 5 ani experienţă;
- SCULER MATRIŢER - min. 5 ani experienţă;
- ELECTRICIAN AUTOMATIST - min. 5 ani experi  - enţă;

CĂUTĂM PERSOANE organizate, cu simţ de 
răspundere şi disponibile să lucreze în 3 schimburi.

Oferim: n Contract pe durată nedeterminată n Salariu nego-
ciabil în funcţie de experienţă n Spor de noapte 25% n Trans-
port gratuit n Tichete de masă 20 Ron/zi n Bonusuri pentru 
Paşte şi Crăciun.

CV-urile se pot trimite prin email la adresa: 
imanuca@pelzerpimsa.ro, pe fax la 0348. 410. 900, sau 
se pot depune la sediul firmei. Informatii suplimentare 

se pot obtine la tel. 0799. 803. 558 / 0729. 106. 212.
Prin aplicarea pentru acest post, vă exprimaţi acordul ca datele 
dumneavoastră cu caracter personal să fie gestionate de către 

ADLER PELZER AUTOMOTIVE ROMANIA SRL.

FIRMĂ DE CONSTRUCȚII 
angajează (sau colaborare) 
MANAGER PROIECT 

pe specialitățile: INSTALAȚII FLUIDE, 
CONSTRUCȚII CIVILE și ELECTRICE. 

Tel. 0761.348.179.

S.C. angajează 
MUNCITORI

 în costrucţii şi 
amenajări interioare. 

Tel. 0740201808.

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

ANUNŢ (acesta este pentru etapa II elaborare propuneri PUZ)
DOBRESCU RADU-ROBERT anunţă publicul interesat cu privire 
la începerea procedurii de informare și consultare a publicului - 
etapa II - de elaborare a propunerilor preliminare P.U.Z. și R.L.U. 
aferent planului în vederea: „Construire hypermarket cu regim 
de ȋnălțime Parter ȋnalt + Etaj parțial, amplasare container re-
ciclare, container imbiss, cortimbiss, post trafo, bazin rezervă 
incendiu, bazin retenție, stație ȋncarcare vehicule electrice, 
amenajări exterioare în ȋncintă (rampă de andocare, platformă 
parcare, spații verzi, drumuri, trotuare, padocuri carucioare), 
ȋmprejmuire, totem șielemente de semnalistică publicitară, 
accese rutiere și pietonale, racorduri la drumurile publice și 
organizare de șantier” pe terenul situat în municipiul Piteşti, 
strada Bd-ul. Petrochimiștilor nr. 21A, proiectant/elaborator 
S.C. HUNANEST S.R.L.
Persoanele interesate pot trimite observaţii în perioada 
13.05.2022 – 31.05.2022 la sediul Primăriei Municipiului Piteşti.

Anunţ public privind  depunerea solicitării de emitere 
a acordului de mediu

SC SELF CLINIC MNK SRL, cu sediul în comuna Bascov, sat 
Bascov, strada Rotăreşti-Foraj, nr. 71 B, judeţul Argeş, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul “Clinica de tratamente şi în-
treţinere, microstaţie  de epurare şi împrejumuire teren” pro-
pus a se implementa în comuna Bascov, satul Glîmbocu, strada 
Irisului, judeţul Argeş. 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare 
pot fi consultate la sediul APM Argeş, municipiul Piteşti, str. 
Egalităţii, nr 50A, judeţul Argeş  în zilele de luni-vineri, între 
orele 8-13.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Argeş, 
municipiul Piteşti, strada Egalităţii nr. 50A, judeţul Argeş. 

ANUNT ZIAR
Publicul interesat este invitat sa consulte proiectul “IN-
TOCMIRE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENT-
RU “CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI” pentru imo-
bilul situat in municipiul Pitesti,  str. HENRI COANDA, 
nr. 22-24, jud. Arges, beneficiari MIHAI CIPRIAN-IO-
NUT SI MIHAI DORINA-MARIA. Documentatia poate 
fi consultata la sediul Primariei municipiului Pitesti, stra-
da Victoriei nr. 24, camera 27 si pe pagina de internet a 
Primariei municipiului Pitesti, in perioada 16 MAI - 06 
IUNIE 2022.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

ANGAJĂM ŞOFER 
pentru livrare pro-
duse de panificaţie. 

Tel. 0756049965. 

RESTAURANT situat în 
centrul Piteştiului, anga-

jează OSPĂTARI, AJUTOR 
OSPĂTARI şi LUCRĂTO-

RI în BUCĂTĂRIE. 
Tel. 0786029279.

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.

S.C angajează
 BULDOEXCAVATORIST 
cu experienţă, utilaj nou, 

salariu atractiv. 
Tel. 0762674935. 

RESTAURANT ATELIER 
ANGAJEAZĂ 
BARMAN 
cu experiență.

 Tel. 0766. 57 47 07.

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează:
n STIVUITORIST n VÂNZĂTOR/OARE

 pentru depozitul Albota.
 Program de lucru 5 zile pe săptămână. 

Se acordă salariu 
motivant, bonusuri şi tichete de masă.

 Relaţii, la telefon 0744.508.005.
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