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VÂNZĂRI
DIVERSE
VÂND pianinã 

cu corzi( instru-
ment nobil), stare 

bunã. 0744313866.  
(C.110520220011) 

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

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

VÂND porumb, fân co-
ceni. Tel. 0753819258. 
(C.200520220004)

VÂND motocositoare pe 
benzinã, lãþime 1 m, Ger-
mania. Tel. 0726859378.  
(C.240520220009)

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.130420220001)

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

VÂND Chevrolet 
Spark, fabricaþie 

2009, perfectã stare 
de funcþionare. 

Tel. 0744313866.  
(C.110520220012) 

VÂND Dacia Duster, 
fabricaþie 2010, unic 
proprietar, 100.000 
km. Tel. 0770616367 
(C.190520220001)

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

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

MOTO - VELO
CAUT motocicletã Enduro 4 
t, 250- 350 cc sau 2 t, 125- 
200 cc. Tel. 0745134126; 
0747039974. 

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
PROPRIETAR, vând gar-
sonierã, gaze, bucãtãrie, 
Trivale, 26.000 euro, ne-
gociabil. 0751631084.  
(C.200520220015)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 2 ca-
mere, decomandat, 3/ 3, 
fãrã îmbunãtãþiri, zona 
Popa ªapcã, negocia-
bil. Tel. 0771319293.  
(C.120420220002)

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

VÂND apartament 2 came-
re, et. 1, Rãzboieni, 56.000 
euro. Tel. 0745483601.  
(C.180520220005)

VÂND apartament 2 ca-
mere, cf. 1, et. 10, Gava-
na 2. Tel. 0746676738. 
(C.230520220012)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND/Schimb aparta-
ment 3 camere, et. 4, Ca-
lea Bucureºti, cu aparta-
ment 2 camere, parter sau 
etaj 1.  Tel. 0733227657.  
(C.230520220011)

VÂND apartament 3 came-
re, cf. 1, 70 mp, parchet, 
gresie, faianþã, termopan, 
aer condiþionat, contori-
zat, et. 10. 0732633897.  
(C.230520220017)

VÂND apartament 3 ca-
mere, cf. 1, Topolove-
ni. Tel. 0758508639. 
(C.250520220005)

CASE
VÂND casã nouã 2022, 
la 5 km de Piteºti, Albo-
ta sau schimb cu aparta-
ment sau garsonierã + di-

ferenþã. Tel. 0769634976. 
(C.200520220003)

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) 

VÂND casã com. Mãrã-
cineni( 3 km de Pi-
teºti), racordatã la 
toate utilitãþile, preþ nego-
ciabil. Tel. 0743665104.  
(C.180520220009)

CADASTRU
CERTIFICAT ENERGETIC 

Tel. 0248 610 093, 
0744 815 510

www.cadastru-arges.ro
www.certificatenergetic-arges.ro

TERENURI
VÂND TEREN 

50.000 mp, situat vizavi de 
reprezentanţa FORD, lângă

Jupiter City - Carrefour, 
deschidere 250 m.

Tel. 0799 00 88 22.

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

VÂND teren Piteºti- Nord, 
500 mp, la 200 m de Spita-
lul Militar. Tel. 0740968881. 
(C.190520220009)

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

(C.110520220015) 

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

VÂND teren 2.850 mp, la 8 
km de Piteºti. 0758508639. 
(C.250520220004)

VÂND teren 5.000 mp, 
drumul Scoarþei, com. Bra-
du, la 8 km de Piteºti, ca-
dastru. Tel. 0758929508. 
(C.250520220007)

VÂND 4.600 mp teren 
construcþii, 10 km de 

Piteºti, toate uti-
litãþile( apã, canali-
zare, gaze, curent), 
zonã liniºtitã între 

vile, preþ 5 euro/ mp. 
Tel. 0720411585. 
(C.120520220004) 

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

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

PRIMESC o fatã în gazdã, 
Trivale. Tel. 0757586628. 
(C.o.p.)

OFER spre închirie-
re garsonierã Rãzbo-
ieni. Tel. 0740226873. 
(C.230520220002)

ÎNCHIRIEZ garsonierã 
la casã, pentru doam-
nã, semicentral, conto-
rizatã, intrare separatã, 
500 lei. 0733929438. 

(C.240520220001)

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

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, uti-
lat, Craiovei, preþ 1.000 
lei. Tel. 0749099250.  
(C.200520220008)

OFER închiriere gar-
sonierã, Gãvana III. 
0765238658; 0744364419. 
(C.230520220010)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, semi-
decomandat, zona Banat, 
centralã proprie, mobilat, 
utilat. Tel. 0773337920. 
(C.230520220004)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, Calea Bu-
cureºti. Tel. 0774650247.  
(C.230520220008)

OFER spre închiriere 
apartament 2 camere, de-
comandat, renovat, mo-
bilat ºi utilat, zona Rãzbo-
ieni. Tel. 0743977369. 
(C.240520220003)

PRIMESC în gazdã la casã 
bãieþi/ cupluri/ fete, Prundu- 
Craiovei. Tel. 0722786405.  
(C.180520220010)

OFER spre închiriere gar-
sonierã, Gãvana 3, utilatã 
complet. Tel. 0729030277. 
(C.240520220010)

OFER închiriere camerã la 
casã ºi apartament Gãvana, 
convenabil. 0742864865. 
(C.240520220006)

OFER închiriere gar-
sonierã, cf. 1, Exer-
ciþiu. Tel. 0771756155.  
(C.250520220011)

SPAŢII
ÎNCHIRIEZ HALĂ,

 1200 MP + CURTE  800 MP-
STRADAL, ŞTEFĂNEŞTI, 

ZONA MICROMOTOARE. 
TEL. 0726 37 37 37.  

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

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

DELIA 27 ani, curatã, 
drãgutã, locaþie cen-
tru. Tel. 0730549092. 

(C.200520220014)

DOAMNÃ maturã. 

Tel. 0723035575. 
(C.240520220011)

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 
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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SERVICII
ÎNGRIJIRE

ANGAJEZ 
MENAJERĂ, 

program 8 ore, 
în Piteşti, Relaţii la tel. 
0761.348.179. 

CÃUTÃM bona cu expe-
rienþã pentru un baieþel 
nou-nascut. Dorim ca per-
soana sã fie curatã, sã 
vorbeascã corect, sã nu fu-
meze, 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)

PRESTĂRI
SERVICII

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

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

ATELIER montaj parbrize 
turisme ºi camioane din 
Piteºti monteazã parbrize 
la atelier sau la domici-
liul clientului. Preþuri pro-
ducãtor. Tel. 0721956599.  
(C.230520220006)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.190520220002)

ECHIPÃ profesioniºti exe-
cutã: reparaþii acoperiºuri, 
vopsit tablã, servicii dulghe-
rie, montaj tablã metalicã( 
ceramicã), sisteme pluvia-
le, mansardãri. Experienþã 
25 ani. Tel. 0727040447.  
(C.240520220007)

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

MEDITAÞII matematicã 
cls. V-XII (inclusiv ºcoa-
lã subofiþeri ºi maiºtri 
militari) . 0726727622. 
(C.230520220015)

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

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

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

 BÃRBAT, 35 ani do-
resc sã cunosc o fatã 
pentru relaþie serioasã. 
Tel. +40729358827. 
(C.280420220020)

DOMN, 48 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie/ cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.170520220006)

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)

DIVORÞAT, 53 ani, situ-
aþie bunã la þarã, fãrã vicii, 
fãrã obligaþii caut doam-
nã de vârstã apropiatã 
pentru prietenie/ cãsã-
torie. Tel. 0748514909.  
(C.190520220008)

TÂNÃR fermier doresc 
cunoºtinþã cu doamnã/ 
domniºoarã pentru priete-
nie/ cãsãtorie. Rog serio-
zitate. Tel. 0773750027. 
(C.240520220004)

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.250520220012) 

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIETATE angajeazã 
electricieni, lãcãtuºi meca-
nici ºi muncitori necalificaþi 
cu experienþã pe ºantier, 
posesori permis cat. B. 
0730995783; 0747345159.  
(C.160520220018)

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)

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)

ANGAJEZ vânzãtoare 
magazin alimentar, cart. 
Trivale. Tel. 0743351488. 
(C.180520220001)

S.C. ANGAJEA-
ZÃ electricieni JT ºi 
MT. Tel. 0745015885. 
(C.180520220003)

ANGAJEZ zidari ºi mun-
citori necalificaþi, în Pi-
teºti. Tel. 0734917003.  
(C.200520220010)

ANGAJEZ fete pen-
tru laborator cofetãrie. 
Tel. 0745204926. (COP) 
(C.200520220001)

CÃMIN bãtrâni Altmed 
Piteºti angajeazã infir-
miere îngrijire vârstnici 
cu ºi fãrã experienþã. 
0723777917; 0756030709. 
(C.200520220013)

RESTAURANT Nazar an-
gajeazã femeie în bucãtãrie 
ºi femeie pentru curãþe-
nie. Tel. 0743272727. 
(C.230520220005)

ATELIER montaj parbri-
ze din Piteºti angajeazã 
montator parbrize cu ex-
perienþã. Tel. 0721956599.  
(C.230520220007)

ANGAJEZ bãieþi pen-
tru amenajãri interioa-
re. Tel. 0765586516.  
(C.230520220018)

S.C. ANGAJEAZÃ feme-
ie de serviciu, locaþie Pi-
scani. Transport gratuit 
Piteºti. Tel. 0760238325.  
(C.230520220019)

HOTEL Vulturul anga-
jeazã ajutor bucãtar 
ºi supraveghetor ho-
tel. Tel. 0746101741. 
(C.180520220006)

ANGAJEZ urgent mun-
citori calificaþi ºi necalifi-
caþi în construcþii, doar cu 
acte. Tel. 0749653065. 
(C.190520220006)

CÃMIN îngrijire persoane 
vârstnice, Piteºti angajea-
zã  urgent infirmierã. Re-
laþii, la tel. 0743057924. 
(C.190520220007)

SOCIETATE construcþii 
angajeazã instalatori, 
lãcãtuºi confecþii matalice, 
sudor, dulgher, fierar be-
tonist, inginer constructor, 
contabil contabilitate pri-
marã. Tel. 0744324670.  
(C.250520220010)

LA Scoica Land Mama-
ia -sat angajeazã: bar-
man, ospãtar, bucãtar. 
Se oferã cazare+ o masã. 
Detalii la tel. 0737559223.  

(C.250520220001)

ANGAJÃM ºofer pentru 
basculantã ºi deservent ex-
cavator. Tel. 0735273012.  
(C.250520220003)

ANGAJEZ tinichigiu ºi 
izolator în construcþii. 
Tel. 0744756425. 
(C.250520220009)

DECESE

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

Cu regret şi profundă tristeţe, 
familia îndurerată 

Corneliu-Andrei, Nicoleta şi 
Cătălin Nae anunţă trecerea 

în veşnicie a 

MARIANEI NAE, 
bunică şi mamă iubitoare. 
Slujba de înmormântare va 

avea loc joi, 26 mai 2022, ora 11.00, la Biserica 
Cimitirului Sfântul Gheorghe (Stadion), Piteşti.

Anunţ de recrutare privind selecţia a 2 membi în Consiliul de adminis-
trație al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat Argeș R.A.
Consiliul Judeţean Argeş, în calitate de autoritate publică tutelară a Regiei de 
Administrare a Domeniului Public și Privat Argeș R.A., anunţă organizarea 
procesului de recrutare şi selecţie pentru 2 posturi de membru în Consiliul 
de administraţie, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 
Persoanele interesate pentru depunerea candidaturii sunt rugate să ac-
ceseze site-ul Consiliului Judeţean Argeş (www.cjarges.ro – secțiunea 
Informații / Anunțuri de selecție prealabilă) pentru informații supli-
mentare referitoare la condiţiile şi criteriile de selecţie şi evaluare, docu-
mentele necesare depunerii candidaturii şi a etapelor procesului de recru-
tare şi selecţie. 
Termenul limită de înscriere a candidaturii este: 24 iunie 2022, ora 14:00.

ANGAJEZ
 CAMERISTĂ ŞI 
RECEPŢIONER 

PENTRU HOTEL, 
LOCAŢIE PITEŞTI 
ŞI VAMA VECHE.
 Tel.  0722270878. 
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Angajez: 
- BUCĂTAR 

- AJUTOR BUCĂTAR 
- OSPĂTAR.

Restaurant Bascov.
Tel. 0732.438.924. 

SCF PLASTIC FACTORY 
din Ştefăneşti, Argeş, 

angajează EXTRUDERIST 
cu sau fără experienţă. Sala-

riu avantajos 
plus bonuri de masă.

Relaţii, la tel. 0745183461.

Firmă de construcții 
angajează 
SUDORI 
ARGON. 

Se oferă salariu motivant. 
Tel. 0761.348.179.

SC CONSTRUCŢII 
ANGAJEAZĂ URGENT 

MECANIC 
ÎNTREŢINERE şi 

REPARAŢII UTILAJE.  
Relaţii, la telefon 

0729.101.887.

ANGAJEZ  
ŞOFER 

TIR. 
Tel. 0744755702. 

Anunt public privind decizia etapei de incadrare
Primaria MIROSI, titular al proiectului “Gospodarie de apa in satul 
Surdulesti, comuna Mirosi, Judetul Arges”, anunta publicul interesat 
asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Pro-
tectia Mediului Arges, in cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul “Gospodarie de apa in satul Surd-
ulesti, comuna Mirosi, judetul Arges”, propus a fi amplasat in comuna 
Mirosi, sat Surdulesti, judetul Arges.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot 
fi consultate la APM Arges, cu sediul in Pitesti, str. Egalitatii nr. 50, 
judetul Arges, in zilele de luni – vineri, intre orele 9.00-11.00, la sediul 
titularului din comuna Mirosi, judetul Arges, precum si la urmatoarea 
adresa de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comerntarii /observatii la proiectul de-
ciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului 
pe pagina de internet a APM.

ANGAJEZ 
MUNCITORI 

NECALIFICAŢI. 
Tel. 0744315221.

ANGAJEZ 
BUCĂTAR şi 
CAMERISTĂ. 
Tel. 0721553108. 

MĂCELĂRIE 
angajează VÂNZĂTORI 

pentru magazine 
în Piteşti. 

Tel. 0746174727.

S.C. ANGAJEAZĂ: 
- MUNCITORI ÎN CON-

STRUCŢII ŞI AMENAJĂRI 
INTERIOARE.

- GESTIONAR- VÂNZĂTOR 
ÎN DOMENIUL INSTA-

LAŢIILOR TERMICE ŞI SANI-
TARE. TEL. 0740201808. 

STAŢIE BETOANE VSC 
COMPROD Albota 

angajeză 
MUNCITOR 

NECALIFICAT. 
Relaţii, la tel. 0745170281.

ANUNT PUBLIC 2
CATANĂ VIOREL ȘI CATANĂ GABRIELA, cu domiciliul 
în orașul Costești, sat Lăceni, titular al planului/programului 
PLAN URBANISTIC DE DETALIU – P.U.D.  în vederea re-
alizării investiției ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMIL-
IALĂ”, amplasat în mun. Pitești, str. Tache Ionescu nr. 23, jud. 
Argeș, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul men-
tionat si declansarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arges, din localitatea 
Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş, de luni până joi între 
orele 9.00 – 11.00.
Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul 
APM Argeş în termen de 15 zile de la data publicării anunţului.

ANUNT PUBLIC 2
S.C. LUIGI S.R.L., cu sediul social în mun. Pitești, bd. Petro-
chimiștilor, bl. B21, sc. E, ap.32, titular al planului/programu-
lui PLAN URBANISTIC DE DETALIU – P.U.D.  în vederea 
realizării investiției ”CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE 
COLECTIVE S+P+2E”, amplasat în mun. Pitești, str. Vasile 
Veselovschi Nr. 2, jud. Argeș, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru 
planul/programul mentionat şi declanşarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Argeş, din localitatea 
Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş, de luni pâna joi între 
orele 9.00 – 11.00 Observaţii/comentarii si sugestii se primesc 
în scris la sediul APM Argeş în termen de 15 zile de la data 
publicării anunţului.

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.

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.

ABATOR BASCOV 
angajează în condiții 

avantajoase:
-TRANŞATORI
- MĂCELARI

- MUNCITORI necalifi-
caţi, femei şi bărbaţi.
Tel. 0744. 314. 995. 

Angajăm LUCRATOR ÎN 
MAŞINĂ DE BRODAT 

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

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

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
SC HIDRO ARGES SRL anunţă publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediulu de către  APM Argeş se supune eval-
uării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adec-
vate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de 
apă pentru proiectul “Exploatare agregate minerale, terasă mal 
stang rau Argeş perimetru Moara Mocanului Est 16, comuna 
Leordeni, judeţul Argeş” propus a fi amplasat în comuna Leor-
deni, sat Moara Mocanului, jud.Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Arges din municipiul Pitesti, str. Egalitatii 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 proiect-
ul 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 sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arges, din municipiul Pitesti, 
str. Egalitatii 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 pub-
licării anunţului pe pagina de internet a APM Arges ).

         ANUNT PUBLIC
privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu 
SC EMIR EXPORT IMPORT SRL anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul ,,Construire hotel D+P+4E’’ propus  a fi am-
plasat in municipiul Pitesti, str. Egalitatii nr.11,  jud Arges .    
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate  la se-
diul APM Arges, str. Egalitatii nr. 50A, jud Arges  si la sediul 
SC EMIR EXPORT IMPORT SRL din municipiul Pitesti, str. 
Egalitatii, nr.21, corp A, judetul Arges în zilele de luni pana joi, 
între orele 9-13.
Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Arges, 
str. Egalitatii nr.50A, jud Arges.

Subsemnatul Muraru Tătoiu Bogdan, executor judecătoresc în 
circumscripţia Judecătoriei Piteşti, aduc la cunoștință generală că 
în ziua de 10/06/2022 începând cu orele 9.00  are loc în localitatea 
Ștefănești, st Zăvoi, FN, jud. Argeș , VÂNZAREA LA LICITAŢIE 
PUBLICĂ A BUNULUI MOBIL autovehicolul marca BMW 
X6, înmatriculat sub nr. AG16BAB, serie caroserie WBAF-
H01010L474424, de culoare GRI. Preţul de pornire a licitaţie 
este de 55346,00  lei. 
Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor ur-
mărite descrise mai sus să îl anunțe pe executorul judecătoresc 
înaintea datei stabilite pentru vânzare.
Invităm pe toți cei care doresc să cumpere bunurile scoase la lici-
tație publică să se prezinte la data, locul și ora stabilite, iar până la 
această dată să prezinte oferte de cumpărare.
În conformitate cu disp. art. 768 alin. 1 Cod. pr. civ., partici-
panții la licitație trebuie să consemneze la dispoziția executoru-
lui judecătoresc, cel târziu până la începerea licitației, o garanție 
de participare de cel puțin 10% din prețul de începere al licitației 
pentru bunurile pentru care intenționează să le cumpere. 

CONVOCARE
Consiliul de Administratie al SC COMAT 
ARGES SA din str. Depozitelor   nr. 27, în-
registrata la R.C. sub nr. J03/76/1991, CIF 
RO128566, convoaca Adunarea Generala a 
Actionarilor, în sedinta extraordinara în data 
de 01.07.2022 ora 13.00 la sediul societatii, 
str. Depozitelor  nr.27, Pitesti – Arges,  pentru 
toti actionarii inregistrati in Registrul Action-
arilor  la data de referinta 30.06.2022. Procu-
rile vor fi depuse în original cu 48 ore inainte 
la sediul societatii.
In cazul in care nu se indeplineste cvorumul 
necesar, Adunarea Generala a Actionarilor 
societatii se reprogrameaza pentru data de 
02.07.2022 la aceeasi ora si în acelasi loc 
cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de 
referinta.

COMPLETARE ORDINE DE ZI:

1)     Aprobarea suplimentarii obiectului de 
activitate cu codul CAEN 3511- ”Productia de 
energie electrica”.
2)     Diverse.

Presedinte C.A., Craciun Nicolae

   ROMA2S TRANSYLVANIA INGINERIE SRL,
CONFECŢII METALICE, angajează 

SUDOR CO2
   Relaţii, la telefon 0799.825.068.

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

ZIP ESCORT SRL 
angajează  

AGENŢI DE 
SECURITATE,  

zona Piteşti.Relaţii, la 
telefon: 0731.010.266 

- Iordache Dorel.

S.C. angajează 
MUNCITORI

 în costrucţii şi 
amenajări interioare. 

Tel. 0740201808.

ANGAJĂM ŞOFER 
pentru livrare pro-
duse de panificaţie. 

Tel. 0756049965. 

ANGAJĂM ŞOFER 
LIVRATOR PRO-

DUSE ALIMENTARE. 
Tel. 0744363825.
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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.

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.

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.

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

ANGAJĂM ŞOFER 
pentru livrare pro-
duse de panificaţie. 

Tel. 0756049965. 

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

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ: 

n LĂCĂTUŞ MECANIC  n  LĂCĂTUŞ 
CONSTRUCŢII METALICE n OPERATOR 
CNC n  CONTROLOR 2D n CONTROLOR 
3D n  PROIECTANT INGINER MECANIC 
n  INGINER AUTOMATIST n INGINER 
CERCETARE ROBOTI INDUSTRIALI n 

MECANIC INTRETINERE SI REPARATII.
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.

ANGAJEZ 
ŞOFER categoria C, 
cu sau fără experienţă,  

curse- România- Franţa 
sau comunitate.

 Tel. 0724268382

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează:
n STIVUITORIŞTI pentru depozitul Albota şi Pis-

cani(Bemo). Exista posibilitatea de CALIFICARE la 
LOCUL DE MUNCA. n  GESTIONAR. Program de 
lucru 5 zile pe săptămână. Se acordă sala-
riu motivant, bonusuri şi tichete de masă.

 Relaţii, la telefon 0744.508.005.

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.

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

CENTER TEA & CO ANGAJEAZĂ 
CONDUCATOR AUTO - CAMION 40 T, 
pentru transport intern, CURSE FIXE 

Tel. 0732406680. 

Firmă de construcţii 
angajează: 

n FINISORI 
n FAIANȚARI 
n GRESIERI, 

calificați. 
Tel. 0734.955.355,

GARDEN PUB 
angajează AJU-

TOR BUCĂTAR şi 
SPĂLĂTOR VASE, cu 

fără experienţă. 
Tel. 0733956281.

S.C. angajează 
TEHNICIAN 

SISTEME 
SUPRAVEGHERE 

VIDEO. 
Tel. 0744684386. 

CASA MARIA 
angajează: 

BUCĂTAR, AJUTOR 
BUCĂTAR, OSPĂTAR, 

SPĂLĂTOR VASE. 
Tel. 0722883555.

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, AZI ULTIMA ZI

 

•  

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

ANGAJEZ ŞOFER 
categoria  C+E, pentru 

transport intern, benă ce-
reale. Tel. 0744759390.

ANGAJEZ ŞOFER 
categoria C+E, tur- 

retur România -Italia. 
Tel. 0744759390.

HOTEL ULTRACENTRAL 
angajează: - RECEPŢIONER / 

RECEPŢIONERĂ
- ŞEF SALĂ (ADMINISTRA-

TOR), AJUTOR BUCĂTAR ŞI 
OSPĂTAR/ OSPĂTĂRIŢĂ. 

Tel. 0755086009.

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.
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