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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND pianinã cu 
corzi( instrument 

nobil), acordatã, stare 
bunã. 0744313866.  
(C.300820220014) 

VÂND struguri Cãpºuni-
ca, Argeº. 0757630894, 
0790696265. (C.1309010)

VÂND struguri negri( cãpºu-
nicã). Tel. 0728953190.  
(C.140920220002)

VÂND prune Anaspet 
pentru þuica, Malu 

cu Flori, Dambovita. 
0761691245. (C.f. 

5268) 

VÂND baloþi fân 18- 25 
kg, 12 lei, negocia-
bil. Tel. 0753254579. 
(C.160920220008)

VÂND boiler Ariston- 
Velis, 100 l, nou. Tel. 
0732522436.

Anunţuri la telefon
VÂND cazan de þuicã 30 l, 
Leordeni. 0733879749. 

VÂNZĂRI
AUTO

ROMÂNEŞTI
CUMPÃR auto pen-
tru programul Ra-
bla. Tel. 0745141627. 
(C.290820220001)

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

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
PROPRITAR vând garso-
nierã cf. 1, 38.500 euro ne-
gociabil. Tel. 0724228000. 
(C.310820220005)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 2 came-
re eventual schimb, et. 2, 
Negru- Vodã ºi 3 camere 
decomandat, Calea Bu-
cureºti. Tel. 0742301801.  
(C.120920220002)

VÂND apartament 2 ca-
mere, decomandat, Popa 
ªapcã, et. 2/ 4, utilat, mo-
bilat, 67.000 euro, nego-
ciabil. Tel. 0723501860. 

(C.120920220020)

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

(C.160820220003) 

CRAIOVEI- Kaufland, 
et. 1, 42 mp, disponibil, 
44.000 euro. 0735550223.  
(C.150920220005)

CENTRU, cf. 1, dis-
ponibil imediat, et. 2, 
50 mp. 0735550223. 
(C.150920220006)

VÂND apartament 2 ca-
mere, decomandat, Popa 
ªapcã, et. 2/ 4, utilat, mo-
bilat, 67.000 euro, nego-
ciabil. Tel. 0723501860. 
(C.120920220020)

OFERTÃ! 2 camere, 
40 mp, la 10 km de 

Piteºti, toate utilitãþi-
le (fãrã centralã) + 
260 mp teren. Preþ 

26.000 euro, negocia-
bil. Tel. 0720411585. 

(C.140920220007)

VÂND apartament 2 ca-
mere, Kaufland- Nord. 
Tel. 0762677745. 
(C.160920220001)

VÂND apartament 2 ca-
mere, cf. 1, Exerciþiu, lân-
gã izvor. 0742085490.  
(C.110520220006)

VÂND apartament 2 ca-
mere, suprafaþã utilã 
52 mp, Kaufland- Cra-
iovei, parter, balcon 10 
mp, 52.000 euro, nego-
ciabil. Tel. 0728316131.  
(C.190920220009)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND apartament 3 came-
re, decomandat, bl. 3- Triva-
le( bazin). Tel. 0746035006. 
(C.140920220001)

VÂND apartament 3 ca-
mere, cf. 1, Topolove-
ni. Tel. 0758508639. 
(C.150920220001)

VÂND apartament 3 came-
re, semidecomandat, ultra-
central. Tel. 0770823104. 
(C.160920220003)

CASE
VÂND casã la 5 km de 
Piteºti, Ciocãnãi, toa-
te utilitãtile, preþ negoci-
abil. Tel. 0757370890. 
(C.120920220001) 

CADASTRU
CERTIFICAT ENERGETIC 

Tel. 0248 610 093, 
0744 815 510

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

VÂND casã Bradu, P+ 
2, 4 km de la Târ-
gul Sãptãmânal, 8 

camere, 2 balcoane, 4 
bãi, living, bucãtãrie, 

cãmarã, garaj, 
380v-220v, toate uti-
litãþile. 0744313866.  
(C.300820220010)

VÂND casã ultracen-
tral, zona biserica 

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

litãþile. 0744313866.  
(C.300820220011) 

VÂND casã ªtefã-
neºti, Coasta Câmpu-
lui. Tel. 0744668618. 
(C.050920220008)

TERENURI
VÂND teren Moºoa-

ia, stradal, uti-
litãþi la stradaã. 

Tel. 0740135566. 
(C.300820220012) 

VÂND 1.700 mp teren intra-
vilan, Drãganu, la 8 km de 
Piteºti, deschidere 16.5 m, 
DN Piteºti- Râmnicu Vâl-
cea, parþial împrejmuit, uti-
litãþi la poartã: apã, curent, 
canalizare. 18 euro/ mp, 
negociabil. 0740048996. 
(C.090920220001)

VÂND teren la munte, 
pretabil cabanã, 

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

Moliviº. 0744313866. 
(C.300820220013) 

500 mp teren Platou Trivale, 

utilitãþi. Tel. 0747026800. 
(C.040820220004)

VÂND teren zona Rucãr,  
500 mp, preþ 45 euro/ mp ne-
gociabil. Tel. 0740096704. 
(C.260820220001)

VÂND 4.000 mp, teren in-
travilan, com. Lunca Cor-
bului, sat. Mârghia, strada 
principalã, apã, cadastru, 1 
euro/ mp. Tel. 0741171292. 
(C.290820220017)

VÂND 2 loturi teren: 850 
mp ºi 1750 mp, sat. Do-
brogostea, com. Me-
siºani, curent electric ºi 
apã. Tel. 0731433795.  
(C.120920220007)

VÃND teren nord, 320 
mp. Tel. 0740968881. 
(C.060920220004)

VÂND 2.700 mp teren intra-
vilan construibil + 4.300 te-
ren intravilan bonus - com.
Albota. Tel. 0723334379. 
(C.060920220008)

OFERTÃ! 4.600 
intravilan, 10 km de 

Piteºti, toate uti-
litãþile, 5 euro/mp. 
Tel. 0720411585 

(C.140920220006)

VÂND teren în Albo-
ta, sat Cerbu Vale, 5500 
mp, apã, gaze, electrici-
tate la poartã, preþ nego-
ciabil. Tel. 0766210483. 
(C.060920220006)

SPAŢII
OFER închiriere 45 mp 
spaþiu comercial, Exerciþiu( 
piaþa Traian). 0744860702. 
(C.020920220008)

ÎNCHIRIERI
OFER spre inchiriere gar-
soniera, zona Spitalul Mi-
litar. Plata anticipat pe o 
luna. Tel. 0722913063. 

(C.090920220008)

ÎNCHIRIEZ apartament, 
zona Dedeman, avan-
tajos. Tel. 0744963528. 
(C.090920220009)

PRIMESC în gazdã fete, 
apartament 3 camere, Cra-
iovei. Tel. 0721278254. 
(C.120920220012)

PRIMESC în gazdã la 
casã -curte, zona Poliþie- 
Rãzboieni. 0773331186.  
(C.120920220012)

ÎNCHIRIEZ garsoni-
erã, Exerciþiu, mobi-
latã. Tel. 0740968881. 
(C.060920220005)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, uti-
lat, Craiovei, preþ 1.000 
lei. Tel. 0749099250.  
(C.070920220003)

OFER închiriere aparta-
ment 3 camere, cartier 
Craiovei, vedere 2 pãrþi, 
parter înalt, preferat soci-
etãþi comerciale, eventual 
vânzare. Tel. 0723381710.  
(C.070920220014)

OFER închiriere garsonierã, 
ultracentral, termen lung, 
1.000 lei. 0745082411. 
(C.080920220008)

OFER spre închiriere  gar-
sonierã lângã LIDL-de-

pou. Tel. 0731535199. 
(C.120920220018)

OFER spre închiriere 
apartament, termen lung, 
str. Oituz( liceul Odo-
bescu). Tel. 0799140088. 
(C.130920220005)

PRIMESC în gazdã 2 
elevi/ 2 eleve, în zona 
Banat. Tel. 0761422382.  
(C.130920220015)

PRIMESC în gazdã 
o fatã, Popa ªap-
cã. Tel. 0720505948. 
(C.140920220011)

PRIMESC în gazdã, zona 
Spitalul Militar. Prefera-
bil salariatã. 0745068056.  
(C.140920220013)

OFER spre închirie-
re garsonierã, Gãva-
na. Tel. 0722766434.  
(C.140920220016)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, mobilat, uti-
lat, cart. Trivale- Complex 
2. Tel. 0744495710. 

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, Prun-
du, mobilat, utilat, 2022, 
centralã, aer condiþio-
nat. Tel. 0721337882.  
(C.080920220002)

OFER spre închiriere 
apartament 2 camere ul-

DENISA. Te aºtept la mine pentru clipe 
de vis. 0748609225. (C.o.p.)

BRUNETÃ, 25 ani, drãguþã ºi curatã, am 
locaþie. 0724648518. (C.190920220014)

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 

30.09.2022

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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trcentral, mobilat ºi utilat, 
lângã Universitatea Pi-
teºti. Tel. 0721252362. 
(C.160920220002)

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

OFER închiriere garso-
nierã, ultracentral, bloc 
Union, utilatã complet, 
1.000 lei. Plata o lunã 
în avans. 0722776556.  
(C.190920220012)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, Trivale, 
centralã, complet mobilat, 
la o elevã/ studentã/ sa-
lariatã. Tel. 0747419048.  
(C.190920220004)

LOCURI DE VECI
VÂND cavou 4 locuri, 
construcþie nouã, Cimi-
tirul Sf. Gheorghe, zona 
1. Tel. 0744693641. 
(C.020920220010)

CUMPĂRĂRI
IMOBILIARE

CUMPÃR aparta-
ment/ garsonierã în 
Piteºti. Ofer preþul zo-
nei. Tel. 0745170651. 
(C.140920220018)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CÃUTAM doamnã pentru 
îngrijire bunicã imobili-
zatã la pat, sat Mârghia, 
lângã Piteºti, la vilã (baie, 
bucãtãrie în casã). Do-
rim îngrijire permanentã. 
Tel. 0743382708. (OP) 
(C.230820220003)

PRESTĂRI
SERVICII

TRANSPORT mobilã. 

0746063023.

S.C. EXECUTĂ 
SERVICII de 
curăţenie şi 
dezinsecţie 

pentru SUBSOLURILE 
BLOCURILOR în toate 

zonele jud. Argeş. 
Tel. 0763043600.

EVIDENÞÃ contabi-
lã. Tel. 0741229464. 
(C.040820220005)

OFER spre închiriere 
miniexcavator pe ºeni-
le-cat, 3,7 tone, utilaj 
nou. Tel.0756100400.  
(C.010920220015)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.120920220023)

CADASTRU-carte funci-
arã! Terenuri-480 lei! Apar-
tamente-280 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.130920220002)

FAIANÞÃRI, zugrã-
veli. Tel. 0770348483. 
(C.140920220019)

EXECUT hidroizolaþii 
terase blocuri ºi repa-
raþii. Tel. 0744971501.  
(C.160920220007)

MEDITAŢII
MEDITEZ matematicã li-
ceu- gimnaziu, condiþii 
avantajoase. 0745520582. 
(C.120920220016)

PIERDERI
PIERDUT certificat de 
înregistrare fiscalã în 
scopuri de TVA, se-
ria B, NR. 1416305/ 
21.01.2015, eliberat de 
ANAF Argeº, aparþinând 
societãþii EMSYSCON 
SOLUTIONS SRL, CUI 
33839433. Se declarã nul.  

(C.160920220004)

PIERDUT certificat mem-
bru OAMGMAMR Ilfov, 
seria IF, nr. 001176/ 
28.12.2014, pe nume-
le Ioniþã Elena Dani-
ela. Se declarã nul.   
(C.190920220013)

PIERDUT legitimaþie de 
handicap, pe numele Niþu-
lescu Florian. Se declarã 
nulã.  (C.190920220005)

MICI AFACERI
OFER spre închiriere 
miniexcavator pe ºeni-
le-cat, 3,7 tone, utilaj 
nou. Tel.0756100400.  
(C.010920220014)

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

40 ani, auto ºi casã doresc 
doamnã, pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0753593689. 
(C.090920220006)

CAUT doamnã tânãrã pen-
tru a întemeia o familie. Se-
riozitate. Tel. 0735641935.  
(C.120920220013)

DOMN serios, serviciu 
stabil, permis ºi auto do-
resc cunoºtinþã cu doam-
nã 23- 35 ani, frumoasã, 
curatã, pentru cãsãto-
rie. Tel. 0769214783.  
(C.120920220017)

VÃDUV, 67 ani doresc 
doamnã pentru relaþie 
de prietenie/ cãsãto-
rie. Tel. 0758756818. 
(C.070920220010)

DOMN, 48 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie/ cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.080920220003)

DOMN, pensionar, do-
resc prietenie, me-
naj, eventual cãsãto-
rie. Tel. 0785621217. 
(C.080920220005)

EDUCAT, situaþie materi-
alã bunã doresc cunoºtinþã 
doamnã/ domniºoarã, în 
vederea unei relaþii bazate 
pe respect. 0748821372. 
(C.130920220017)

TÂNÃR singur, înalt,ser-
viciu, situaþie bunã, anti-
alcoolic, fãrã obligaþii caut 
domniºoarã/ doamnã fru-
moasã pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0754292749.  
(C.140920220014)

DOMN caut doam-
nã singurã sã con-
vieþuim. Ofer toate con-
diþiile. 0770728207. 
(C.140920220008)

DOMN 62 ani,  pensi-
onar, fãrã vicii ºi obli-
gaþii, caut doamnã su-
fletistã, liniºtitã, pentru 
o relaþie serioasã. Rog 
seriozitate. 0744930174. 
(C.150920220003)

VÃDUV, 67 ani doresc 
doamnã pentru relaþie 
de prietenie/ cãsãto-
rie. Tel. 0758756818. 
(C.070920220010)

DOMN, 41 ani, salariat, 
locuinþã, permis conduce-
re, nefumãtor, nonalcoolic, 
divorþat, 2 copii, doresc cu-
noºtinþã cu doamnã vârstã 
apropiatã, preferabil de la 
þarã, pentru prietenie/ cãsã-
torie. Tel. 0733754450.  
(C.160920220005)

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 încre-
dere pentru a vã ajuta 
cu toatã experienþa ºi 
priceperea ei. Telefon: 

0759550302.  (C.b.f. 
5322)

ANIMALE
VÂND câini ciobã-
neºti ºi cãrucior handi-
cap. Tel. 0754862407. 
(C.020920220004)

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

SOCIETATE angajea-
zã muncitori necalificaþi 
ºi montatori tablã ºi pa-
nouri sandwich pentru 
deplasãri în þarã. Asi-
gurãm: transport, caza-
re, diurnã. Salarizare 
atractivã. 0746202750.  
(C.210720220006)

SOCIETATE angajea-
zã electricieni, lãcãtuºi 
mecanici ºi muncitori ne-
calificaþi, posesori per-
mis cat. B. 0730995783; 
0747345159.  (C.1209005)

ANGAJEZ croitoreasã. 
Tel. 0743356969.  
(C.220820220015)

S.C. Angajeazã instala-
tor, ajutor instalator in-
stalaþii termice ºi sani-
tare. Tel. 0767822227. 
(C.160820220001)

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

ANGAJEZ spãlã-
tori auto cu experi-
enþã. Tel. 0751612237. 
(C.180820220002)

SC KRANZ EUROCEN-
TER SRL angajeazã 
ªOFER AUTOMACARA-
GIU cu experienþã. ªantie-
rul se aflã în Jud. ARGEª. 
Relaþii la 0747.492.311 /  
0752.107.853. (C.opl)

„LA NEA ILIE”  anga-
jeazã personal pentru 
grãtar. Tel. 0725198004. 
(C.010920220013)

CLINICÃ Medicalã din Pi-
teºti angajeazã asistentã 
stomatologie, preferabil 
promoþia 2022 ºi recepþi-
oner. Tel. 0768773770.  
(C.050920220003)

VINO în echipa noastã! 
Romimpex angajeazã 
agenþi vânzãri, livrator, 
lucrãtor comercial. Tel. 
0735524115; 0799857848.  
(C.0500016)

ROMCOLET angajeazã 
patiser cu sau fãrã expe-
rienþã ºi femeie de ser-
viciu. Tel. 0720063266; 
0720063265. (C.0509007)

ANGAJEZ manipulant 
marfã( legume- fructe) 
en- gros CNCD. Salariu 
4.000 lei. Program 04.30- 
16.30, de preferat din lo-
calitate. Tel. 0743531031. 
(C.070920220002)

FIRMÃ germanã anga-
jeazã ºoferi cat. B, C, E( 
atestat profesional 95), 
pentru Comunitate. Sala-
riu net 2.800 euro/ lunã. 
Se lucreazã 13 sãptãmâni 
urmate de 2 sãptãmâni de 
concediu. Camioanele sunt 
noi, Euro 6, climã staþiona-
re, frigider, etc. Detalii la 
nr. tel. 0032466197803, iar 
C.V. -urile se pot trimite la 
e- mail: info@gvdexpress.
de (C.130920220012)

ANGAJEZ muncitori în con-
strucþii. Tel. 0726019671. 
(C.130920220003)

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.130920220004)

ANGAJEZ lucrãtor de-
pozit bãuturi. Salariu 
2.000 net. 0759019966. 
(C.130920220016)

S.C. specializatã în pro-
ducþie tâmplãrie AL/ PVC,  
pereþi cortinã, faþade ven-
tilate angajeazã full time, 
lucrãtori pentru producþie 
ºi montaj. Permisul cat. B 
constituie avantaj. Se oferã 
salariu motivant ºi bonu-
suri lunare în funcþie de 
realizãri. Tel. 0745671562. 
(C.140920220020)

SERVICE Auto nou anga-
jeazã: mecanici auto cu ex-
perienþã ºi electricieni auto 
cu experienþã. Salariu mo-
tivant, condiþii de lucru ex-
cepþionale. 0761430412; 
0762678087.  (C.1220022)

S.C. ANGAJEAZÃ lãcã-
tuºi, sudori ºi monta-
tori. Tel. 0736373575. 
(C.140920220003)

S.C. Angajeazã ope-
rator calculator cu per-
mis. Tel. 0736373575.  
(C.140920220004)

ANGAJEZ ºofer TIR 20 
tone, pentru intern, cur-
se locale, seara acasã; 
comunitate, 90 euro/ 
zi. Tel. 0722351069.  
(C.140920220005)

FIRMÃ de transport din 
Luxemburg angajeazã 
ºoferi cat. B, C, E,( ates-
tat profesional 95) cu 
respectarea pachetului 
de mobilitate. Plata 14,5 
euro/ orã. Camioane noi, 

Euro 6, prevãzute cu toa-
te sistemele de confort 
pentru ºoferi. Detalii la tel. 
0032466197803. C.V. -uri 
le e-mail: info@gvlexpress.
lu (C.140920220015)

ANGAJEZ menajerã ºi 
recepþionerã pentru ho-
tel. Tel. 0722530488. 
(C.140920220017)

Angajez femeie / bãrbat 
sau cuplu, pentru curãþe-
nie casã ºi grãdinã, 120 
Ron /persoanã /zi. Telefon: 
0753148369. (F. 5057)  
(C.150920220002)

ANGAJEZ ºofer 3.5 t, tur- 
retur. Tel. 0770297588. 
(C.150920220007)

ATELIER  confecþii metali-
ce cu sediul în Bascov an-
gajeazã sudori ºi lãcãtuºi. 
Tel. 0744859581.

VINO în echipa noastã! 
Romimpex angajeazã 
agenþi vânzãri, livrator, 
lucrãtor comercial. Tel. 
0735524115; 0799857848.  
(C.0220016)

ROMCOLET angajeazã 
patiser cu sau fãrã expe-
rienþã ºi femeie de ser-
viciu. Tel. 0720063266; 
0720063265. (C.0520007)

S.C. Angajeazã instala-
tor, ajutor instalator in-
stalaþii termice ºi sani-
tare. Tel. 0767822227. 
(C.160820220001)

ANGAJEZ spãlã-
tori auto cu experi-
enþã. Tel. 0751612237. 
(C.180820220002)

SUPERMARKET Favorit 
angajeazã casieri ºi vân-
zãtori salã, pentru magazi-
nul din Exerciþiu ºi Trivale. 
0724161490; 0722292860.  
(C.190920220002)

ANGAJEZ urgent barman ºi 
ospãtãriþe, perioadã înde-
lungatã. Tel. 0724323985.  
(C.190920220012)

ANGAJÃM cameristã ºi 
receptionerã. Salariu net 
2.000 - 2.200 lei, masã, po-
sibilitate cazare. Program: 
8 ore/ zi sau douã zile lucra-
te, 08.00- 22.00,/ douã  zile 
libere. Tel. 0724470485. 
(C.190920220015)

S.C. Angajeazã instala-
tor, ajutor instalator in-
stalaþii termice ºi sani-
tare. Tel. 0767822227. 
(C.160820220001)

ANGAJEZ ºofer TIR, cur-
se interne. Salariu avan-
tajos. Tel. 0740076214. 
(C.190920220016)

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

Asociaţia de Proprietari „Victoriei 
116” aduce la cunoştinţă tuturor  

proprietarilor că doamna 
economist fost administrator, 

TUDORICĂ FILOFTEIA, 
a decedat. Sicriul cu trupul neînsufleţit 
a fost depus la biserica Maica Domnu-
lui din str. Crinului (în spatele fostului 

Institut de Proiectări). Cei care doresc să 
depună o floare şi să aprindă o lumâna-
re vă anunţăm că slujba de înmormânta-

re are loc azi, 20 septembrie 2022. 
Bunul Dumnezeu să o odihnească în 

pace şi linişte! 
Sincere condoleanţe de la toţi proprie-

tarii Asociaţiei „ Victoriei 116”.

S.C. MERTOL MB
 TRANSPORT angajează 

ŞOFER pentru 3.5 t, transport 
internaţional tur-retur 

(Turcia- Germania). 
Cerinţe: experienţă în domeniu 
minim 5 ani, cunoştinţe limbă 

turcă, nivel mediu.
 Tel. 0742075499. 

Familia Viºinescu anunþã cu durere în suflet trece-
rea la cele veºnice a celui care a fost, VIªINESCU 
ILIE fost antrenor de box medaliat, fost vicecampion 
naþional. Slujba de înmormântare are loc miercuri, 
21 septembrie, la Biserica Sf. Spiridon din Prundu. 
Dumnezeu sã-l odihneascã în pace ºi liniºte! 

Fam. Militaru ºi fam. Miinea aduc un pios omagiu 
ºi veºnice regrete pentru dispariþia celui care a fost, 
ILIE VIªINESCU. Dumnezeu sã-l odihneascã în 
pace! (C.190920220011) 
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Fabrică de mezeluri din Pitești 
angajează în condiții avantajoase 

GESTIONAR DEPOZIT FRIGORIFIC.
 Tel. 0731. 555.872.

FABRICĂ DE MEZELURI angajează în condiții avan-
tajoase LUCRĂTOR GESTIONAR 

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

Tel. 0772.284.982.

ANGAJĂM 
MUNCITORI 

NECALIFICAŢI pentru 
montaj şi reparaţii prelate 
autocamioane. Detalii la 

tel. 0748082558.

S.C. ANGAJEAZĂ 

OPERATORI 
MASE PLASTICE. 

Tel. 0723636856. 

ANGAJEZ 
ŞOFER PENTRU 

LIVRARE PRODUSE 
DE PANIFICAŢIE. 

Tel. 0756049965. 

Firma de construcţii 
angajează 

INGINER 
CONSTRUCȚII 

CIVILE 
cu/fără experiență.
Tel. 0761.348.179.

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII 
ANGAJEAZĂ 
MUNCITORI 

CALIFICAŢI ŞI 
NECALIFICAŢI. 

TEL. 0744272625.

ALFA ROM angajeaza 

MANAGER DE PROIECT.
Se cauta persoana cu buna experienta in re-
alizarea de investitii cu fonduri nerambursabile.
Se doreste realizarea unei unitati de productie 
(reciclare) de la zero in Arges (zona limitrofa 
Pitesti)

Selectia se face pe baza de interviu. 
Informatii la tel. 0726372251. CV, la email: 

recrutare@alfarom.net, fax 0348401904.

SPITALUL DE RECUPERARE BRADET,
situat în comuna Brădulet, Sat Bradetu, strada Principala nr. 
1, judetul Arges, în conformitate cu prevederile art 181 alin 
2 titlul VII spitale, din Legea nr 95/2006 republicata privind 
reforma în domeniul sanatatii ale Ordinului nr. 284/2007 
privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare si de 
desfasurare a concursurilor examenelor pentru ocuparea 
functiilor specifice comitetului director din spitalele pub-
lice cu modificarile si completarile ulterioare si ale Reg-
ulamentului de organizare si desfășurare a concursurilor 
examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului 
director la spitalele publice din reteaua Consiliului Județean 
Arges anexă la Dispozitia nr. 371/04.08.2022 a Presedintelui 
Consiliului Județean Arges, ORGANIZEAZA în data de 
17.10.2022, ora 10.00, CONCURS / EXAMEN pentru 
ocuparea functiei specifice comitetului director post 
contractual vacant si anume,  
DIRECTOR FINANCIAR – CONTABIL.
Relații suplimentare, compartimentul juridic din cadrul 
spitalului (tel.0248.267755,  0248.267756,  interior 244  ) 
sau biroul R.U.N.O.S. ( tel./ 0248.267755,  0248.267756, 
interior 220 ), avizier, site-ul instituției spitalicești, etc. 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 
SC SQUID SPEED LINE SRL titular al proiect-
ul “Construire hală atelier auto, spaţiu birouri 
P+1E, amplasare totem şi împrejmuire teren”, 
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către Agenţia pentru Pro-
tecţia Mediului Argeş - nu se supune evaluării im-
pactului asupra mediului, în cadrul procedurilor 
de evaluare a impactului asupra mediului şi de 
evaluare adecvată, pentru proiectul “ Construire 
hală atelier auto, spaţiu birouri P+1 E. amplasare 
totem şi împrejmuire teren”, propus a fi amplasat 
în comuna Albota, sat Albota, tarla 16, parcela  
112, nr. cad 8855, 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 intemet: http://apmag. anpm. ro. Pub-
licul interesat poate înainta comentarii /obser-
vaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen 
de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagi-
na de internet a APM Argeş. 

CONSUMCOOP BASCOV SOCIETATE COOPERA-
TIVĂ convoacă Adunarea Generală Extraordinară în 
ziua de 21.10.2022, ora 14.00, care va avea loc la parterul 
Complexului Supercoop Bascov cu următoarea ordine 
de zi: 1.Aprobarea bunurilor aparținând Consumcoop 
Bascov Societate Cooperativă, care pot face obiectul ipo-
tectii, gajului, închirierii sau înstrăinării; 2.Încheierea de 
contracte cu diverse persoane juridice sau persoane fizice 
și prelungirea unor astfel de contracte la care a expirat 
perioada de valibilitate; 3.Aprobarea primirii/retragerii/
excluderii de membrii cooperatori; 4.Probleme organiza-
torice și alte probleme de ordin economico-financiar și 
administrativ.

S.C. DIVVOS SRL 
angajează 

ŞOFERI CAT. B, 
în com. Miceşti. 

Salariu între 2.500- 3.000 
lei. Tel. 0722444429. 

Specializată în 
fabricarea de piese 

auto pentru
 motorsport şi industria automotive

ANGAJEAZĂ: 
- Tehnicieni/operatori finisare piese
- Operatori vopsitorie
Cerinţe: persoane serioase, organizate, atente la 
detalii, dinamice.
Oferim: salariul între 3.100-3.500 lei, contract 
pe perioada nedeterminată, tichete de masă, 
decontare transport, loc de muncă stabil în cad-
rul unei companii în plină expansiune.

Program de lucru: de luni până vineri, 
orele 7-15.30, weekend-urile libere.

Telefon: 0348445367 ; 0723 864 184
E-mail: i.tudoreanu@carl-composite.eu

S.C. VM COMP
 angajează: 

OPERATORI PRODUCŢIE.
Beneficii: 
Salariul iniţial de bază brut 3.400 lei; spor ore 
noapte 25%; plata orelor suplimentare conform 
legii; tichete de masă 30 lei/ zi; primă Crăciun & 
Paşte; plată transport- 200 lei net/ lună. 
Cerinţe: 
- studii minim 10 clase; dexteritate, seriozitate, 
disponibilitate de lucru pe 3 schimburi; Anga-
jament pe termen mediu şi lung. 

Relaţii suplimentare la tel. 0749131270. E-mail: 
office@vmcomp.ro / katy.popescu@vmcomp.ro
Adresa: Ştefăneşti - Argeş, Calea Bucureşti nr. 
114. 

ANUNȚ privind organizarea licitaţiei publice pentru 
concesionarea unor imobile proprietate publică a 

Comunei Cotmeana, județul Argeș
COMUNA COTMEANA, cu sediul Comuna Cotmeana, 
str. Principală, nr. 309, judetul Argeș, CIF 4318377, socate 
la concesionare prin licitație publică imobilele: Cămin Cul-
tural Ursoaia în suprafață de 219 m.p și teren aferent, în su-
prafață de 686 m.p., situate în intravilanul satului Ursoaia, 
Comuna Cotmeana, județul Argeș, aparținând domeniului 
public al Comunei Cotmeana, identificat cu nr. cadastral 
81820, înscris în Cartea funciară nr. 81820 a UAT Cotmea-
na. Concesionarea se face conform prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 şi Hotărârii Consiliului Local nr. 60/16.08.2022;
Documentația de atribuire se regăște în caietul de sarcini. 
Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: la cerere la sediul Comunei Cot-
meana – birou secretar general. Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar: 50 lei /exemplar, sumă ce 
se achită la casieria concedentului.
Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 30.09.2022, ora 
14,00
Data limită de depunere a ofertelor: 10.10.2022, ora 10.00.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Cotmeana, 
sat Cotmeana, str. Principală, nr. 309, judetul Arges, etaj 1, 
registratură.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
într-un singur exemplar.
Data și locul la care se va desfășură sedința publică de de-
schidere a ofertelor: 10.10.2022, ora 12.00, Comuna Cot-
meana, sat Cotmeana, str. Principală, nr. 309, judetul Arges, 
etaj 1, sala ședință.
Detalii pot fi obtinute la telefon 0248242044, fax 0248242066, 
e-mail: primarie@cotmeana.cjarges.ro sau direct la sediul 
Primariei Comunei Cotmeana, judeţul Argeş.

PRIMAR, VIȘAN IONEL-DRAGOȘ

PROMAR CONSTRUCT SOLUTION SRL, cu sediul so-
cial în sat Făcăleţeşti, nr. 6, com. Cocu, jud. Argeş,  reprez-
entata legal de lichidator judiciar Projuridic IPURL, orga-
nizează licitaţie publica deschisa cu strigare in zilele de 
26, 30 septembrie si  5, 10, 14 octombrie 2022 ora 11:00 la  
sediul  filialei UNPIR  Argeş, din mun. Piteşti, , B-dul I.C. 
Brătianu, nr.10, bloc B2, mezanin, jud. Argeş, pentru vânza-
rea in bloc a unui număr de 278 bucăţi matriţe de diferite di-
mensiuni pentru fabricarea profilurilor de aluminiu pentru 
tâmplăria termopan  al căror preţ pornire licitaţie fără TVA 
este de  25020 lei; 
Ofertanţii vor trebui sa depună o cerere de participare la lici-
taţie si sa facă dovada achitării unei cauţiunii de minim 10% 
din preţul de pornire licitaţie a bunurilor ofertate , in con-
tul Promar Construct Solution SRL - societate in faliment  
nr. RO07 BUCU 1091 3042 4600 7RON deschis la ALPHA 
BANK  sucursala Piteşti pană in pre-ziua licitaţiei ora  12.00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic intre orele 10 - 14 
la telefon  0729 980 402. 

Anunţ vânzare
Lichidări Info Consult IPURL(fosta SPRL) in calitate de lichi-
dator judiciar al debitoarei SC Marian SRL, CUI 143450, cu 
sediul social în Piteşti, str. Nicolae Bălcescu, nr.143, jud. Argeş, 
J03/553/1991, număr dosar: 1161/1259/2012, Tribunalul Special-
izat Argeş, având în vedere sentinţa nr. 355/2021, pronunţată de 
Tribunalul Specializat Argeş în dosarul nr. 1161/1259/2012/a7 la 
data de 27.05.2021, în temeiul art. 411,  art. 500 şi urm. din Cod-
ul de procedură Civilă, organizează in data de 22.09.2022, orele 
11,00, la sediul lichidatorului judiciar din Câmpulung, str. Re-
publicii, nr.35, et.2, jud. Argeş,  licitaţie publică deschisă, ascen-
dentă, cu strigare, având ca obiect vânzarea bunurilor mobile: 
1.Echipamente tehnologice, la preţul de 1.027 lei; 2.Mijloace de 
transport, la preţul de 24.900 lei; 3.Mobilier, aparatură, birotică, la 
preţul de 1.401 lei, şi a bunului imobil: 1. Hală producţie şi anexe, 
Ştefăneşti, sat Goleşti, jud. Argeş, la preţul de 96.550 lei;  preţurile 
sunt scutite TVA.
Ofertanţii trebuie să consemneze o garanţie de 10% din valoar-
ea bunului ofertat, până la data şi ora licitaţiei, depusă in contul 
RO73PIRB0301759675001000 deschis pe numele SC Marian SRL 
la FIRST BANK SA, Piteşti. Relaţii suplimentare la telefonul 
0744.772.619; e-mail gheorghe.banu@gmail. com.
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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

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.

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 VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

experienţă în domeniul presei de 
preferat STUDENŢI, PENSIONARI, 

zona Mioveni şi Piteşti. 
Relaţii, tel. 0748192233.

HOTEL VICTORIA 
ANGAJEAZĂ: 

- RECEPTIONERE
- BARMANI 
- OSPĂTARI 

- FEMEI DE SERVICIU. 
Tel. 0727.461.251, 

0722320047.

SC ZIP ESCORT SRL 
angajează în condiţii 

avantajoare, DISPECERĂ 
supraveghere camere 
video şi AGENŢI de 

SECURITATE. Relaţii, la 
telefon: 0731.010.266 - 

Iordache Dorel

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, 22 SEPTEMBRIE 2022 la sediul nostru (sau online pe site-ul 
nostru: google atparges.ro) din P-ţa Vasile Milea nr. 3, Casa Sindicatelor, et.1, Secre-
tariatul ,,A” tel./fax:   0348.401.164 sau  tel. 0723.918.928, zilnic, orele 9.00 – 18.00

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

CURSUL DE STIVUITORIST - calificare si autorizaţie ISCIR. 
ÎNSCRIERI ŞI RELAŢII  PÂNĂ LA DATA DE 22 SEPTEMBRIE 2022   

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

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

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

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

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

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

IMPORTANT!!! Înscrierile se fac la sediul nostru sau online pe site-ul nostru: 
google atparges.ro. Pentru înscrieri online vă rugăm să ne contactaţi.

• CURS INFIRMIER. ÎN SISTEMUL SANITAR ESTE NEVOIE DE INFIRMIERI!!!

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

  CURS NOU!!!  • INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE
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S.C. CELLY RO  S.R.L. 
PITESTI

ANGAJEAZA   
- CAMERISTĂ

- AJUTOR 
BUCĂTAR

Tel. 0725 221133.

SOCIETATE 
ANGAJEAZĂ: - SUDORI 

- LĂCĂTUŞI 
MECANICI 
- BULDO-

EXCAVATORIST. 
Tel. 0720.689.965.

MARKET RODALI 
ANGAJEAZĂ 

CASIER/ LUCRĂTOR 
COMERCIAL. 

SALARIU 2.100- 2.450 
LEI. Tel. 0726821465; 

0727044686. 

MEGA VISION WORK 
SRL angajeaza 
pentru Pitesti 
SUDORI 

cu sau fara experienta. 
Tel. 0751.092.005.

EŞTI ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ!!! 
ANGAJĂM: FIERARI, 

DULGHERI, ZIDARI, 
MUNCITORI NECALIFICAŢI, 

pentru echipele noastre. Condiţii 
avantajoase de angajare şi optime de lucru.

Mai multe detalii, la tel. 0746.477.683.

FABRICĂ de MEZELURI din Pitești 
angajează în condiții avantajoase 

TRANŞATOR.  Tel. 0731. 555.872.

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

GARDEN PUB 
angajează: 

- BUCĂTAR, 
AJUTOR BUCĂTAR şi 

SPĂLĂTOR VASE. 
Tel. 0733956281.

Societate  
construcţii 

ANGAJEAZĂ 
LUCRĂTORI ÎN 
CONSTRUCŢII. 
Tel. 0740201808.

SC TECHWISE ELECTRONICS SRL angajează: 
n PROGRAMATORI RUBY FLUTTER şi EMBEDDED.
n ELECTROMECANICI  n MAGAZIONER 
n PROGRAMATOR ROBOŢI INDUSTRIALI cu sau 
fără experienţă. 

Se oferă: - contract perioadă nedeterminată; condiţii 
de muncă excepţionale; salariu atractiv. Detalii, la tel. 

0756362072 /CV-uri: secretariat@techwise.ro.

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.

ANGAJEZ 

VÂNZĂTOARE 
MAGAZIN PENEŞ 
- carne şi preparate din 
carne. Tel. 0737327466.

RESTAURANT BASCOV 
angajează 

AJUTOR BUCĂTAR.
Rugăm seriozitate.

Relații, le tel. 
0732438924

Cabinet Medical  Ortope-
die/ Cardiologie angajează 

ELEVE anul I- II- III, de 
preferat generaliste/ kineto. 
Programul nu prejudiciază 

şcoala. Tel. 0754414709;  
0723290519; 

SC ANGAJEAZĂ: 
- LUCRĂTORI 
în construcţii cu/ 
fără experienţă

- INSTALATORI 
sanitari cu experienţă. 

Tel. 0740201808. 

S.C. ANGAJEAZĂ 
INSTALATORI 

cu experienţă sau în-
cepători. Salariu atractiv. 
Se oferă maşină de servi-

ciu. Tel. 0747212927. 

 SOCIETATE DE TRANSPORT angajează 
ŞOFERI AUTOCAMION pentru transport 

international TUR-RETUR   si COMUNITATE 
- salarii atractive - 

Telefon 0727 760 240.

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

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

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