mică publicitate

Modalitãþi de preluare a anunþurilor de micã publicitate:
● cu platã, la sediile din: ✔ piteºti, bdul republicii nr. 1 a (lîngã poliþia circulaþie)
✔ câmpulunG, hotel muscel, et. 5 (redacţia radio rfm câmpulung)
● telefonic, o singurã zi pe lunã. numai pentru persoane fizice, anunþuri de vînzãri diverse, electronice, auto, servicii îngrijire, cumpãrãri
diverse, animale.
nu se preiau anunþuri imobiliare, prestãri servicii, angajãri, matrimoniale, decese, comemorãri, citaþii, mici afaceri, magie, meditaþii.
tel.: 0248 222 276, 0248 215 740. nu se primesc pe e-mail.
● anunþurile de deces, comemorare, matrimoniale, senzaţii tari ºi citaþii se preiau numai pe baza cãrþii de identitate. se poate solicita ci ºi
la alte genuri de anunþuri.
● anunþurile se primesc în zilele lucrãtoare, între orele 8 ºi 17, pentru ediþia din ziua urmãtoare, ºi între orele 8 ºi 18.30, pentru alte ediþii;
duminica, între orele 9 ºi 16.
● tarifele sînt postate pe www.curier.ro, la secþiunea publicitate.

Anunţurile de mică şi mare publicitate sînt postate pe www.curier.ro, PUBLICITATE PDF
Case noi, Găvana 3,
la cheie, complet finisate,
toate utilităţile, 220 mp,
P+1+M, 115.000 euro
Tel. 0799 00 88 22

VÎNZÃRI
DIVERSE

marţi, 10 septembrie 2019

vÂnd pianinã, perfectã
stare, acordatã. tel.
0744313866. (c.bf:
377)

vÂnd þuic ã, 10 lei/ l. te l.
0730744027. (c.040920190010)
vÂnd st rug uri de v in 2019,
asigurãm transport în toatã þara.
tel. 0742308915. (c.c: 136)
vÂnd þuicã 10 lei/ litru, cãlineºti.
tel.
0783040630.
(c.050920190006)
vÂnd plas mã tv toshiba;
frigider tomson; ºifonier, comodã
tv.
0751631084.
(c.080920190029)
vÂnd struguri. tel. 0746800659;
0757630894. (c.090920190048)
vÂnd boiler electric, 100 litri,
aris ton velis plus , nou. te l.
0732522436.

Central, str. Carpaţi, Negru Vodă,
■ GARSONIERE şi APARTAMENTE de la 41.000 euro
■ Finisaje de lux ■ Finalizare 2020.
0799 00 88 22 / www.carpa.maiacasa.ro

golf 6 trepte, 2007, piele, 2.0
n a v i g a þi e ;
o pel
2009.
0724228000. (c.090820190042)
vÂnd opel astra, an 2002. de
v ãzut la faþa loc ului! tel.
0752464476. (c.260820190025)
vÂnd peugeot 206, fabricaþ ie
200 5.
t el .
0744 543234;
0 7 6 2 4 5 3 3 3 6 . d u p ã o r a 1 6 .0 0 .
(c.030920190010)
vÂnd vW tiguan,
fabricaþie, 2009, unic
proprietar, diesel, 4X4,
extra-full. 0744313866.
(c.bf: 377)

vând samsung galaxy s9, toate
accesoriile, încă un an garanţie,
sta re perfec tă, 1600 le i.
0746250601.

vÂnd bmW X 3, gri, diesel, unic
proprietar, a cte valabile 2005,
t rac þiune integralã, 204 c.p,
1 9 8 .0 0 0 k m , m a i m u l te
î mbu nãtãþiri, preþ 4.990 euro,
neg ociabil. tel. 0722 580069.
(c.050920190007)
v Ând sk oda superb, 2004,
diesel, proprietar. nu necesitã
inv estiþ ii. tel. 0740 078237.
(c.090920190023)
vÂnd douã skoda octavia 2.
t el .
0721 210064.
(c.090920190045)
sKoda octavia 4X4, 2011, cap
2. 0, cp 140. tes t v erificare.
7. 000
e uro.
0723 211218.
(c.090920190070)

VÎNZÃRI
AUTO
ROMÂNEªTI

VÎNZÃRI
IMOBILIARE
GARSONIERE

VÎNZÃRI
ELECTRONICE

vindem dac ii logan. preþuri
rezonabile. tel. 0731625051.
(c.090920190012)
vÂnd voucher program rabla.
tel.
0761687014.
(c.220820190004)
vÂnd dacia 1300, stare foarte
bunã+ multe piese de schimb.
tel.
0771631454.
(c.080920190004)
vÂnd matiz, unic proprietar. preþ
1.200 eu ro. tel. 0738685661.
(c.090920190058)
vÂnd logan prestige 1.6, 16
valve, 105 c.p, 2010, 46.000 km
reali, gpl nou. tel. 0732522436.

STRÃINE
vÂnd vW cRAfteR, an
2007, motor 2.5, dubã
3.5 tone. tel.
0744313866. (c.f: 377)

Aici se oferă

vÂnd garsonierã cf. 1 sporit, 50
mp, bascov. tel. 0767372248.
(c.b.f. 2331)
vÂnd/ închiriez garsonierã, 43
mp, 40.000 euro, sau 150 euro,
mobilatã, utilatã, rãzboieni (pur i ) .
t el .
0768 017245.
(c.190820190004)
v Ând gars onierã c f. 1, zona
g ã va n a 2 , co m p l e t m o b i l a t ã ,
centralã termic ã, izolatã termic
interior ºi exterior, preþ 35.000
eur o.
t el .
0744 432993.
(c.020920190030)
v Ând camerã în c ãmin de
nefamiliºti, ªtefãneºti, bl. 15, et.
1, utilatã, mobila tã. tel.
0749965444 (c.020920190038)
v Ând g ars onierã în sp ate la
ramada, centralã, mobilatã, totul
nou, 35.500 euro, negociabil. tel.
0740294020. (c.030920190035)

v Â n d g a r so n i e r ã 3 1 m p ,
rahovei- bl. 15, et. 2/3, preþ
32.00 0 euro, negoc iabil. nu
a c ce p t ã m
banc ã.
t el .
07224402 68;
072244530 2.
(c.030920190026)
proprietar, vând garsonierã,
popa ªapcã, etaj 3/3, negociabil,
3 8 .7 0 0 e u r o . 0 7 2 9 8 5 1 2 8 6 ;
0744618889. (c.270820190051)
garsonierã bloc nou, 2019,
negru-v odã, finisat ã, preþ
ac ces ibil. 07990 08822. (c.c:
7626)
vÂnd douã c amere, utilit ãþi
se para te, ªt efãneº ti bloc uri.
7 .0 0 0 e u r o . t e l . 0 7 5 5 7 0 4 7 9 1 .
(c.090920190072)
vÂnd garsonierã craiovei, etaj 9,
îmbunãtãþitã. tel. 0724586575.
(c.090920190077)

Apartamente
2 camere
vÂnd apartament 2
camere, la 10 km de
piteºti. Apartamentul
are 40 mp, boxã
separatã 260 mp teren,
toate utilitãþile ºi totul
schimbat, nou, la cheie.
preþ 20.000 euro. tel.
0720411585.
(c.060820190024)

proprietar, vând apartament
2 camere, cf. 1, semidecomandat,
ultracentral, mobilat, îmbunãtãþit,
2 boxe, utilitãþi individuale, 59.500
eur o.
tel.
072956876 8.
(c.060820190046)
vÂnd apartament banatului, 2
camere, cf. 2, etaj 4, centralã,
termopan, uºã metalicã, 38.000
eur o.
tel.
072660808 3.
(c.140820190001)
2 camere, sp it alul milit ar,
centralã, parter, 48.000 euro. tel.
0721776511. (c.280820190060)
vÂnd apartament în vilã nouã,
d u p l e x , 2 d o r m i to a r e , 2 b ã i ,
mobilat, utilat, dependinþe, curte
proprie, lãbuºeºti- bascov( 1 km
de auchan), 58.000 euro. tel.
0720045049. (c.230820190018)
v Â n d / s c h i m b a p a r ta m e n t 2
ca mere, rãz boieni, bl. d. 1,
parter, balcon, centralã, apã rece
individual, preþ 29.000 euro. tel.
0735151100. (c.090920190015)
2 camere, bloc no u, 201 9,
gãvana, finisat, preþ ac cesibil.
0799008822. (c.c: 7626)

senzaţii tari!

ofer companie plãcutã domnilor
cu r a þ i .
tel.
0 755202373.
(c.290820190003)
masaJ de relaxare numai pentru
persoane serioase. 0751329835.
(c.270820190009)
maseur licenþiat, ofer masaj de
relax are doamnelor educ ate.
primele 3 ºe dinþ e gratuite.
frumoasã, 23 ani, ofer clipe de brunetã, 25 ani, drãguþã ºi 0753427282. (c.bf: 612)
v is .
t el .
07280787 62.
c u r a tã ,
o fe r
companie. oana, 29 de ani, ofer clipe de
(c.080820190010)
n e u i ta t!
tel. 0 744958144.
0724648518. (c.090820190035) (c.o.p.)
ora
după

curierul zilei - pag. 8

aPartamente noi - nord

20

Apartamente
3 camere
vÂnd apartament 3
camere, et. 1, banat,
51 mp, conf. 2,
centralã, îmbunãtãþit,
52.000 euro.
0721301720.
(c.050820190013)

vÂnd apartament 3 c amere,
g ã va n a i i , co n f o r t i , e t a j 1 ,
îmbunãtãþ it . tel. 0730952816;
0722634566. (c.130820190031)
vÂnd/ scHimb apartament 3
ca m e r e , zo n a e x p o - p a r c, e t a j
4 /4 .
tel.
0751776652.
(c.020920190013)
vÂnd apartament 3 c amere,
decomandat, 70 mp, etaj 1, cu
acces la terasã 50 mp, nordKaufland gãv ana, cent ralã,
termopane, 54 .900 euro. tel.
0729406429. (c.090920190069)
vÂnd/ Închiriez
apartament 3 camere,
et. 1, calea bucureºti.
tel. 0722495333.
(c.cn)

v Â n d a p a r ta m e n t d e l u x 3
camere, traian. exclus agenþii.
tel. 0732522436.

Apartamente
4 camere
vÂnd apartament 4 c amere,
ultracentral, preþ negociabil. tel.
0723204670. (c.080920190025)

CASE
Cadastru
Carte FunCiarã
rapid! ieftin!
nu se percepe tva!
0248280813, 0744273422
vÂnd casã râncãciov- cãlineºti,
4
ca m e r e +
t er en.
tel.
0765674586;
0772720908;
spania: 0034642720908. (c.224)

cadastru
certificat
energetic
tel. 0248 610 093, 0744 815 510
www.cadastru-arges.ro
www.certificatenergetic-arges.ro

vÂnd/ schimb casã budeas a,
5 0 0 m p te r e n , r e n o v a tã to ta l ,
zona primãrie, t oate ut ilitãþ ile.
0734917003. (c.190820190047)
vÂnd casã,
ultracentral, 5 camere,
baie, bucãtãrie,
utilitãþi, teren 400 mp.
0740135566. (c.bf:
377)

vÂnd vilã ªtef ãneºt i, toate
utilit ãþile,
termina tã
2012.
0756111373. (c.020920190003)

vând viLă de lux
450 mp construiţi
(1.000mp teren)
vis a vis de sediul
CeZ, Craiovei.
tel. 0744.314.217.

vÂnd casã, bradu, 8
camere, 4 bãi, living,
bucãtãrie, garaj ºi
camerã depozitare,
380v, 2 centrale, toate
utilitãþile. pretabil:
casã de seniori. tel.
0740135566. (c.bf:
377)
uRgent, vilã la cheie
trivale, sub preþ de
apartament , fond nou.
0748025725.
(c.020920190021)

Poţi începe o afacere
cu bani puţini !!!
Oferim spaţii de închiriat
pentru vânzări diverse în

en-gross-ul Legume/fructe
de pe str. depozitelor,
vizavi de cncd.
relaţii, la sediul firmei.

Preţurile sunt foarte accesibile !

vÂ nd ca sã ªt efãneº ti, teren
1. 272 mp. tel. 0728209019
(c.030920190017)
vÂnd casã str. baloteºti, lângã
pãdure, 2019, 4 dormitoare, 2 bãi,
85.000 euro. 0799008822. (c.c:
7626)
vÂnd casã la 5 km piteºti (valea
mare- podgoria), cu etaj + 500
mp te ren, negoc iab il. tel.
0749367912. (c.050920190009)

pentru spaţii destinate produselor
alimentare, autorizate sanitar veterinar
şi ASIguRăm cROSS-dOckIng pentru
produsele refrigerate şi congelate.
tel. 0724522985.

vilã nouã la cheie, albota, 400
mp teren, utilitãþi, asfalt, 49.900
eur o.
07231 95774.
(c.060920190016)

pRetAbILe la ActIvItăţILe
de pROducţIe.

vÂnd casã, valea ursului. tel.
0721210064. (c.090920190044)
vÂ nd c as ã ªt efãneº ti, s tr.
cavalerului. preþ 264.000 euro.
t el .
07236 68340.
(c.090920190035)

ÎnchIRIem depOzIte de
RefRIgeRARe şi cOngeLARe

ÎnchIRIem SpAţII
de la 500 la 1500 mp,
tel. 0724522985.
vÂnd teren 728 mp, colibaºi
mioveni, zonã foarte liniºitã, toate
u ti l i tã þi l e l a p o a r tã . t e l .
0752682965. (c.280820190040)

vând 5.000 mp

vÂnd casã com. stolnici, toate
utilitãþile. tel. 0732522436.

(sau parcele de
500,1.000 mp)
zona turistică
mihăeşti-argeş.

TERENURI

CADASTRU

AVIZE
ENERGETICE
Preþuri minime! Urgenþe!
Tel. 0744434839.
teren deschidere lac budeasa.
t el .
07530 88498.
(c.300820190001)
teren intrav ilan ªtef ãneºt iprimãverii, 8.000 mp, utililitãþi,
parc elabil,
n e g o ci a b i l .
0729151416. (c.200820190037)
pIteªtI teren 18.300
mp, lãþime 40 m,
prelungirea craiovei,
toate utilitãþile.
0752682965.
(c.300820190024)
vÂnd 4.600 mp teren
construcþii, 10 km de
piteºti, toate utilitãþile,
zonã liniºtitã între vile,
preþ 6 euro/ mp. Accept
ºi variante auto. tel.
0720411585.
(c.060820190023)

vÂ nd t eren 3. 000 mp, în
ge amãna (v ariant a a uchanslat ina). tel. 07203 35028.
(c.060920190001)

vând teren
400 mp
vis a vis Peco Lukoil,
Prelungirea Craiovei.
tel. 0744.314.217.
vÂ nd teren 3 .000 mp,
dumbrãveºti- drãganu, 7 euro/
mp, negociabil. tel. 0751101110.
(c.090820190002)
teren intravilan suseni, 3.200
mp, des chidere 36 m, utilitãþi.
0726754274. (c.200820190038)

tel. 0744.314.217.
vÂnd t eren 18 .300 mp ,
prelungirea craiovei, toat e
u ti l i tã þi l e l a p o a r tã . t e l .
0752682965. (c.280820190042)

vÂnd teren 500 mp,
acte în regulã,
poieniþele vâlsanului,
lângã pârtia ski moliviº,
lângã cabane.
0740135566. (c.bf:
377)
vÂnd urgent sub preþul
pieþei, teren 1.435 mp,
trivale- cartier vile, cu
utilitãþi. tel.
0748025725.
(c.020920190020)

vÂnd 2 ha teren autostradã, km.
102.
t el .
0746184221.
(c.050920190001)

asociaþia De tineret

SOLARIS

orGanizeazã:
■

cuRSuRI de cALIfIcARe RecALIfIcARe

- cofetar-patiser
- bucãtar
- ospãtar
- lucrãtor în comerþ
- mãcelar-tranªator
- lucrãtor prel. cãrnii
- vînzător
- operator mezeluri
- morar panificaþie
- noþiuni funDamentale iGienã
- coafor - frizer
- manichiură
- maseur
- cosmetician
- cameristã hotel
- contabilitate
- operator introDucere
valiDare ºi prel. Date (pc)
- inspector resurse umane
- aDministrator pensiune
- floricultor
- peisaGisticã
- croitor
- inspector ssm

- maªinist utilaje cale ºi
terasamente
- lãcãtuª mecanic
- mecanic auto
- electrician auto
- electrician în construcþii
- suDor
- sculer matriţer
- izolator
- instalator instalaþii
tehnico-sanitare ºi Gaze
- ziDar - pietrar
- fierar betonist
- DulGher - tîmplar parchetar
- instalator instalaþii
încãlzire centralã
- montator pereþi ºi
plafoane Ghips carton
- confecþioner mase
plastice ºi aluminiu
- lucrãtor creªtere animale
- lucrãtor culturã plante

DeschiDerea va avea loc la Data De 20.09.2019
■ cuRSuRI

AvIzAte I.S.c.I.R.

PLATA ÎN 3 RATE
●
●
●

stivuitorist - automatiªti centrale termice
macaraGiu - liftier
- operatori recipiente Gpl
fochist

(operator cazane) - laborant operator tratarea apei

relaþii la sediul asociaþiei din piteºti, str. al. odobescu nr.
11, cãmin 1 secona, etaj ii, cam. 1, (zona piaþa ceair), tel.
0248/222200, 0248 606 222, 0744 102 000
ºi bdul republicii bl. 5, irta (vizavi de ajofm), tel 0248 222 228.
certificatul de calificare profesionalã se elibereazã
în conformitate cu prevederile legii învãþãmîntului.

în complexul Albina,
găvana. tel. 0724.522.985.
OfeRtÃ! 500
mp,trivale- str.
prunilor, între vile.
0748025725.
(c.020920190022)

SPAÞII
vînd/înChirieZ
sPaÞii ComerCiaLe,
stradal, craiovei,
120/140 mp.

tel. 0799 00 88 22.
ofer închiriere spaþiu birouri,
calea
buc ure ºti.
te l.
0741042504. (c.230820190017)

spaţiu comercial/industrial

de înChiriat
cu deschidere la strada
Depozitelor. Suprafeţe
între 100 şi 900 mp.

tel. 0799 00 88 22.
ofer închiriere birou amenajat
2019,/ 6 mp,/ parter,/ ultracentral
(b loc matteo ), 65 euro/ lunar.
0737794785. (c.080920190049)
ofer închiriere spaþiu 20 mp,
ultrac entral. tel. 0770886849.
(c.090920190043)

str. depozitelor,

150 mp, 2 euro/mp.
tel. 0722564804.
vând imobiL
450 mp
vis a vis Peco Lukoil,
Prelungirea Craiovei.
tel. 0744.314.217.

BadrOm serVice

vinde haLă
industriaLă,
în str. depozitelor, 1.300 mp
(840 mp constructii).

tel. 0744.314.217.

ÎNCHIRIERI
primesc î n gazdã e lev ã/
s tudent ã, cart. cra iov ei. tel.
0762655488. (c.300820190009)
o fer înc hiriere cas ã ºi
dep endin þe neloc uite,
te r e n
2. 300
m p,
alb ota.
tel.
0724664338. (c.b.f. 2144)
ÎnchIRIez apartament
2 camere, zona
dedeman. tel.
0744963528.
(c.210820190044)

primesc în gazdã douã fete,
prundu . tel. 0770 456128;
0348/417942. (c.020920190008)
ofer închiriere apartament 3
camere, gãvana 3, mobilat, utilat,
c entralã, 3 00 euro. tel.
0745901041. (c.210820190030)
ofer închiriere 2 camere, la
douã fete, lângã liceul odobescu.
tel. 0726650351. (c.0209231)
primesc în gaz dã la c asã
particularã, str. sf. vineri. tel.
0751769263. (c.020920190013)
caut coleg de apartament, zona
popa ªapcã. chirie 550 lei +
utilitãþi. 0748407497. (c.2220)
ofer spre închiriere garsonierã
ut ilat ã,
mob ilatã.
tel.
0759929335. (c.290820190026)
ofer înc hiriere garso nierã la
casã, parter, lidl- depou. tel.
0731535199. (c.bf: 2502)
ofer închiriere apartament 2
c amere , trivale co mplex i i,
m o b i l a t, u ti l a t. 0 7 5 7 5 4 7 4 3 7 ;
0740409395. (c.020920190037)
o fertã ! î nchiriez camere,
mobilate la v ilã, zona no rdK a u fl a n d , 2 7 5 l e i / p e r s o a n ã .
0772031155. (c.020920190048)

MESAJE ÎNDOLIATE
familia Vãireanu anunþã cu profundã
durere plecarea dintre noi a soþiei,
mamei, bunicii ºi strãbunicii,

FiLoFteia vãireanu.
slujba de înmormântare va avea loc
la cimitirul "sf. gheorghe", miercuri
11.09.2019, ora 12.00.
dumnezeu sã o odihneascã!
Va trãi veºnic în inimile
ºi sufletele noastre.

COMEMORÃRI

bãiatul mamei, tu þã du mitr escu
marin vilY,/întinde, tu, copile,
mânuþele din mormânt,/ cuprinde cu ele:
lumânãrile, florile, lacrimile/ce þi le-am
dãruit/. mama.

ofer înc hiriere apartament 2
camere, de lux, mobilat, utilat,
craiovei- bloc nou, 300 euro. tel.
075603069 0;
0799431370 .
(c.040920190016)
încHi ri ez ap art ame nt t.
vladimires cu,
b ã i e þi .
t el .
0722786405. (c.040920190047)
ofer spre închiriere garsonierã
în craiov ei, zona Kauf land ,
preferabil cuplu. exclus agenþiile.
tel.
0733968789 .
(c.040920190028)
gARSOnIeRÃ curte,
prundu, 1 bãiat- 700.
0743922377.
(c.040920190029)

ofer înc hiriere apartament 2
camere, cf. 1, craiovei, 250 euro.
0771756155. (c.090920190020)
încHiriez apartament 2 camere,
t. vladimirescu, complet utilat ºi
mobilat. tel. 0744313776. (c.c:
470)
ofer spre închiriere apartament
de lux, pe termen lung, str. 1 mai,
mobilat, utilat. tel. 0756193879.
(c.050920190017)
ofer înc hiriere apartament 2
camere, utilat c omplet, parter,
ga r ã
sud .
0732136344 .
(c.050920190008)
ofer înc hiriere apartament 2
ca mere, de lux, ultrac entral.
0723472044. (c.060920190004)
ofer înc hiriere o c amerã î n
apartament 3 c amere, i .c.
brãtianu, unei salaria te. tel.
0721669352. (c.060920190006)
încHiriez garsonierã miovenirobea, 800 lei lunar. termen
l ung.
t el .
0746036340 .
(c.060920190008)
ofer înc hiriere o c amerã la
ca sã, z ona prundu, la elev i/
st udenþi. tel. 0756423441 .
(c.060920190009)
ofer spre î nchiriere 2
a p a r ta m e n te 3 c a m e r e , t u d o r
vladimirescu ºi popa ªapcã. tel.
0722684989. (c.060920190019)
încHiriez camere la vilã, zona
ex erc iþiu.
a v a n ta j o s .
t el .
0799475802. (c.280820190007)
o f e r î n ch i r i e r e g a r so n i e r ã
gã v a n a ii, e t a j 3 . t e l .
0748421973. (c.090920190059)

LOCURI DE VECI
vÂnd criptã 2 locuri suprapuse,
cimitir
gã v a n a
3.
t el .
0744693641. (c.220820190024)

CUMPÃRÃRI
AUTO
cumpãr maºini (rable ), pre þ
negociabil. ofer acte de radiere,
tr a n s p o r t
g r a tu i t.
t el .
0755354683. (c.190820190025)

IMOBILIARE
cumpãr gars onierã conf ort
redus sau casã bãtrâneascã, la
þa r ã .
0751631084 .
(c.080920190027)

SERVICII
ÎNGRIJIRE
doamnã serioasã, îngrijesc copil
clas ele 0-4. tel. 0774630655 .
(c.bf: 583)
caut f eme ie pentru î ngrijire
vârstnic, la þarã (meriºani). tel.
0746303331. (c.040920190011)
caut persoanã serioasã pentru
îngrijire femeie în vârs tã, la
domiciliu, în piteºti, 24/ 24. tel.
0724339342. (c.050920190005)

caut bo nã, copil 4 ani, în
mãrãcineni. 3 zile (luni- miercuri 12.30- 16.30), 2 z ile (07. 3019.30). salariu 850 lei.
0757631708;
0746036340.
(c.060920190007)

MEDITAÞII
meditez matematicã cls. v-viii.
tel.
0729600256.
(c.090920190046)
meditez elevi clasele i-iv. tel.
0720756805. (c.090920190047)
matematicã orice nivel. prima
ºedinþã gratis. posibil acasã la
ele v.
0726348243.
(c.030920190002)
meditez is torie: aca demie,
penitenc iare, bac ,
40 lei/
ºedinþã+ carte tes te. tel.
0728416024. (c.280820190061)

PRESTÃRI
SERVICII
rep ara þii maªi ni sp ãlat
automateco ci oabã.
garanþie
12
l uni.
dep lasare
gratuitã.
0 2 4 8 /6 4 5 5 4 3 ;
0723321716;
0748331545. (c.f: 0002878)
rep ara þii maºini s pãlat.
0736758282. (c.bf: 617)
transport
mo bilã.
0746063023. (c.040320190057)
pro iectare
a u t o r i za t ã
cons trucþ ii. tel. 0724874964.
(c.240720190051)
eXecut zugrãveli, glet, lavabilã,
gre sie, f aianþ ã,
pa rc het.
0748145223. (c.020920190005)
eXecutãm hidroiz olaþii. tel.
0723375370. (c.020920190031)
a s oc ia þ ia d e p r o p r i e ta r i
pescãruºul solicitã ofertã pentru
const ruire topogan gunoi. tel.
0743122082. (c.030920190014)
finisãri interioare cu preþ redus.
0732080512. (c.270820190031)
caut firmã pentru anvelopare
cl ã d i r e .
0762277072.
(c.090920190036)
pro fes ioniªti
e x e cu t ã m
termo sist em la blocuri/c ase,
g a r a n þi e .
am enaj ãr i
int erioare/ exterioare,
g r e si e ,
rigips , glet , parchet , ºape,
tencuieli. calitate garantatã, preþ
a cc e si b i l .
s erioz itate.
0755488307. (c.bf: 621)

MAGIE
doa mnã serioasã ghic esc în
cãrþi ºi cafea. cer serioz itate.
0771572563. (c.030920190039)

MATRIMONIALE
caut domniºoarã/ doamnã pânã
în 37 ani, chiar cu un copil, pentru
relaþ ie s erioasã. 0740838711.
(c.070820190017)
domn, 48 ani, divorþat , caut
doam nã
p e n tr u
p r i e te n i e ,
cã s ã t o r i e .
s erioz itate.
0759533544. (c.290820190062)
caut soþie. tel. 0755566845.
(c.280820190046)
domn, de 60 de ani, doresc
doamnã, de la curte . tel.
0752464476. (c.260820190026)
domn, prezenta bil, cau t dnã
dis cret ã, de c aract er, pent ru
relaþ ie s tabilã. 0728856281.
(c.020920190027)
matur, drã guþ, dores c sã
cunos c domniºoarã, pent ru
prietenie sau ca relaþie discretã.
s t a u si n g u r , d e p r e f e r a t
doamnele mai plinuþe. rog
seriozitate. 0753427282. (c.bf:
611)
domn, 55 ani, div orþat,
nefumãtor, serviciu, locuinþã la
þarã, caut doamnã de la þarã,
vârstã apropiatã pentru prietenie/
cã s ã t o r i e . t e l . 0 7 4 6 5 4 0 1 0 7 .
(c.060920190018)
tÂnãr, 37, 1,82, ºat en, f ãrã
obligaþ ii,
v i ci i ,
nu
ca u t
perfecþiunea, doar aceea femeie,
si n ce r ã ,
se r i o a s ã ,
pent ru
cãsãtorie. 0757650613. (c.0026)

Ziarul nostru îºi rezervã dreptul de a-ºi selecta clienþii
pentru anunþurile de micã 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!
ANIMALE
vÂ nd c ãþei ciobãneº ti. tel.
0755566845. (c.280820190045)
tund câini la domiciliu, argeºp i t e ºt i .
07307 44027.
(c.040920190009)
crescãto r,
vâ n d
pui
ciobãnesc german din pãrinþi cu
pedigree, 4 luni. 0744620392.
(c.080920190001)
vÂnd 3 pãuni (doi masculi ºi o
f emelã). tel.
07236 98491.
(c.090920190055)

Anunþuri la telefon
VÎND Amstaff, vârsta 2 luni. Tel.
0720661045.

MICI AFACERI
vÂ nd u tilaje preluc rare lemn.
tel. 0771631454. (c.08092015)
proprie tar,
v ând
c lãdiremultifunc þionalã
,/
a m a n e j a tã
- 2019:
p a r te r
(s pãlãt orie auto demontabilã),
etaj (spaþiu comercial), teren 200
mp, zona a. 0737794785. (c.bf:
513)
vÂnd chioºc, vânzãri diverse, cu
v a d l a st r a d a p r i n ci p a l ã .
0766 552322;
07668 23377.
(c.090920190053)

ANGAJÃRI
SALON MASAJ EROTIC
Găvana, str. Gîrlei nr. 52, angajează

maseuZe
cu sau fără experienţă.
Vîrsta minimă 18 ani.
Se oferă cazare, salariu atractiv + alte facilităţi.

Tel. 0753121682.
se rvi ce auto an gaje azã
mec anic auto. 07437 90519.
(c.300820190014)
se rvi ce auto co mplet utilat
of erã î nchiriere posturi de
mec anic auto. 07437 90519.
(c.300820190015)
a n g a J e z ºo f e r t i r p e
comunitate, cu ex perien þã,
germania- franþa. salariu fix. tel.
0745002452. (c.300820190027)
a n g a J e z vâ n z ã t o a r e l e g u m e
f ruc te.
tel.
07358 87040.
(c.300820190039)
angaJez infirmierã (persoane
mature), pentru centru persoane
vârs tnice. tel. 07425 61544.
(c.090920190003)
s.c. angajeazã faianþari, zugravi,
rigipsari, munc itori nec alific aþi.
tel. 0760777077. (c.bf: 361)
firmã reþele electrice atestatã
anre angajeazã u rgen t: 10
elec tric ieni reþele elect ric e; 5
munc it ori
n e ca l i f i c a þ i .
t el .
0351809797. (c.f. 3217)
an gaJ ez
mun citori
în
c onst ruc þii. salariu motiva nt.
0744355166. (c.200820190003)
angaJãm personal în producþia
d e p r e f a b r i ca t e b e t o n a r m a t .
0755 031886;
07490 98008.
(c.280820190070)
Hotel oasi situat în bolognai talia cau tã c ameris tã cu
ex perie nþã. salariu atrac tiv+
caz are+ masã. se cere ºi se
of erã
se r i o zi t a t e .
t el .
00393733010671. (c.090823)
Hotel oasi situat în bolognai talia ca utã mas eur. s alariu
atractiv + cazare +masã. se cere
º i se o ferã serioz it ate. tel.
0039 3733010671;
mail:
info@hoteloasibologna.it (c.019)

totaL Prest serv Com
instruire
practică - individual
CieL/ saGa/ visContY
- contabilitate de gestiune;
- contabilitate financiară;
- resurse umane.
tel. 0724664338.
fi rmã de t ran sport pe
comunitate angajeazã ºoferi cu
experienþã 3,5 t. se oferã salariu
a t r a c t i v.
0737316400.
(c.290820190002)
cãmi n de bãtrâni bradu,
angaj eaz ã
inf irmierã
ºi
buc ãtãreas ã. tel. 0764616064.
(c.bf: 429)
cHi oªc
alimentar
º co l a r
angaj eaz ã
v ânzãt oare ,
în
condiþiile legii. tel. 0744696314.
(c.020920190017)
a n g a J ã m p e r so n a l p e n t r u
restaurant tip fast- food- subway,
cu sau f ãrã exp erienþ ã. tel.
0729011198. (c.020920190018)
firmã de transport persoane
a n g a j e a z ã ºo f e r c a t . d , c u
atestat; mecanic de microbuze ºi
a u t o b u z e . s e o f e r ã : sa l a r i u
motivant, condiþii de muncã foarte
bune în conformitate cu legile în
vi g o a r e . t e l . 0 7 2 4 4 4 4 2 4 4 ;
0730585258. (c.220820190027)
romcole t
angaj eaz ã
ambalator produse patiserie. tel.
0720063265 ;
0720063266.
(c.220820190028)
an gaJ ez
b u c ã ta r ; a j u to r
buc ãtar. tel. 0746101741.
(c.230820190006)
grãdiniþã
p articularã
angaJ eazã
pr of esor
englezã. tel. 0740248493.
(c.260820190058)
la "nea i lie" angajeaz ã
ospãtãriþe ºi fete pentru grãtar.
0741530683. (c.260820190079)
garden pub angajeazã lucrãtor
bucãtãrie pentru spãlat vase ºi
curãþat legume. tel. 0733956281,
dupã
or a
1 1 .0 0 .
(c.270820190059)
an gaJ ez
mena jerã
ºi
rec epþ ionerã pentru hotel. tel.
0722530488. (c.290820190050)
angaJez salariu zidari- 3.500 lei
(în mânã); salariu manipulant2 .2 0 0 l e i ( în m â n ã ) .
tel.
0762277072. (c.290820190023)
fi rmã c urãþenie angajeaz ã
personal pentru halã industrialã.
0732401932. (c.020920190040)
cãmi n
îngrijire
p e r so a n e
vâ r s t n i ce , p i t e º t i a n g a j e a z ã
urgent infirmieri cu/ fãrã
exp erienþ ã. relaþii, la t el.
0743057924 ;
0743057922.
(c.020920190012)
firmã de curãþenie angajeazã
femei pentru curãþenie. cãutãm
persoane serioase. oferim salariu
motivant ºi trans port. tel.
0721544282. (c.020920190017)
an gaJ ez
munc it ori
în
con struc þii. tel. 0747080419.
(c.020920190029)
asocia þia de proprietari
pes cãruºu l caut ã c enzor. tel.
0743122082. (c.030920190013)
grãdiniþa
part icularã
angajeaz ã asis tent medic al.
0 7 4 5 3 2 4 6 9 8 ;
cmb gr up 20 01 @ya h oo .co m
(c.050920190026)

vreau sã am un
LoC de munCã!
Harnic, gospodar, caut sã
luc rez orice muncã c a
n e c a l i f i ca t
sa u
î ngrijire
gospodãrie. 0755933723.
so licit angajare ca º ofer
s au
manipula nt.
t el .
0749663959.
ang aJãm
ur gent
agenþ i
securitate cu experienþã pentru
posturi fixe, obiect iv e d in
bucureºti/ ilfov ºi pentru însoþire
ºi gardare transport uri cfr.
0799746324;
0 737039536;
0739039537; 0737630093. (c.f.
3233)
ang aJez º ofer camion 24 t,
cu r se f i xe e x t e r n e r o m â n i a ungaria, tur- retur. 0744530187.
(c.030920190048)
s.c. angajeazã patiser calificat.
salariu
m o t i va n t .
tel.
0723142048. (c.040920190032)
ang aJez paz nic pentru lac
pescuit, fãrã cazier, fãrã obligaþii.
salariu
avant ajo s.
tel.
0757295066. (c.040920190023)
romcolet angajeazã patiseri
cu/ fãrã experienþã. 0720063265;
0720063266. (c.040920190007)
ang aJãm
femeie
pent ru
curãþenie s alã fitnes s. tel.
0772159811. (c.040920190018)
cãmin bãtrâni altmed piteºt i
angajeazã inf irmiere îngrijire
vârstnici cu ºi fãrã experienþã.
0723777917;
0 756030709.
(c.bf: 598)
"la felinare" angajeazã fete
(c hiar
p e n si o n a r e )
pent ru
bucãtã rie º i grãta r. salariu º i
program avantajos. 0722466039.
(c.050920190010)
ang aJez as is tent farmacie.
0742536286. (c.050920190020)
ang aJez s pãlãtor auto cu
experienþã, ªtef ãneºti. salariu
2.000 lei, program avantajos. tel.
0757865577. (c.050920190003)
angaJez vânzãtoare (persoane
tinere) pentru fast-food, piteº ti
(c entru). tel. 0 741712226.
(c.050920190006)
cãmin de b ãtrâni angajeazã
a si st e n t ã
me dic alã.
tel.
0747136475. (c.060920190020)
s.c. phoenix naval angajeazã
faianþar. disponibilitate de lucru în
franþa. cv-urile se pot depune la
m
a
i
l
.
mariana.vizireanu@phoenixmarin
e .r o ;
t el .
0 742493490.
(c.060920190011)
ang aJãm elec tric ieni pent ru
montaj, în piteºti. salariu de bazã
net 2. 600 l ei . 0 753095029.
(c.060920190012)
s.c. angajeazã lucrãtor comercial
magazin alimentar, zona centru.
tel.
0 740081836.
(c.060920190015)
angaJez vânzãtoare magazin
alimentar, cart. rãzboieni, vis-avis de lic eul dimit rie dima.
program schimbul 1 ºi 2, salariu
1.800 lei (bani în mânã), carte de
munc ã.
tel.
0 757252322.
(c.050920190005)
res taurant
forev er
a n g a j e a zã
o sp ã t a r .
tel.
0744614748.
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DUMNEZEU
SÃ-I ODIHNEASCÃ!

ÎnchIRIez apartament
2 camere, decomandat,
etaj 1, centralã proprie,
mobilat, banat.
preferabil familie. tel.
0726683357. (c.c:
3107)

cAut femeie pentru
îngrijire bãtrânã
(intern), în oraº
topoloveni. Rugãm
seriozitate. Salariu
atractiv. Oferim cazare,
mâncare. tel.
0734297928.
(c.050920190032)

marţi, 10 septembrie 2019

vÂnd 5 00 mp teren, platou
pr u n d u - va l e a ge a m ã n a , 5 5
euro/ mp. tel. 0723303202.
(c.230820190002)
vÂnd 7.500 mp teren intravilan,
p a r ce l a b i l , a p r o a p e d e c e n t r u l
comunei albota, toate utilitãþile în
apropiere, 6 euro/ mp, uº or
negociabil, sau parcele a câte
1.000 mp, la preþ de 33.000 lei.
tel.
0720416009.
(c.290820190008)
vÂnd teren intravilan, 1.200 mp,
zona bascov, str. florea, toate
utilit ãþile . 16 euro/mp. te l.
0720320032. (c.270820190025)
vÂnd teren intravilan 3.500 mp,
cadastru, sat bãrbãteºti- centru,
ºos ea cocu - argeº. te l.
0766456769. (c.040920190005)
vÂnd teren 600 mp, în spatele
tg. sãptãmânal, 60 euro/mp,
negociabil. tel. 0771756155.
(c.090920190021)
vÂnd teren industrial 5.000 mp,
bascov. tel. 0799008822. (c.c:
7626)
vÂnd teren bradu, 3.000 mp,
p a r ce l a t . t e l . 0 7 3 6 3 6 6 1 8 2 .
(c.050920190002)
vÂnd 2.200 mp, deschidere 44
m, casã ºi magazie, la 21 km de
piteºt i. preþ 48. 000 lei. te l.
0787210106, de luni pânã vineri,
de
la
7 .3 0 - 1 8 .0 0 .
(c.090920190065)

Ofer spre
închiriere haLa,

ofer închiriere garsonierã, zona
garã, utilatã, mob ilatã. tel.
0746269864. (c.030920190020)
ofer înc hiriere o c amerã î n
a p a r ta m e n t,
pr undu .
0348/405519; 0724728098. (c2)
ofer spre închiriere apartament
2 camere, decomandat, et. 1,
centralã proprie, mobilat, utilat,
preferabil bãieþi, zona liceul ion
barbu, 1.500 le i/ lunã . tel.
0726683357; 0744434839. (c.c:
3107)

mică publicitate

OfeR SpRe ÎnchIRIeRe SpAţIu
cOmeRcIAL,70 mp,

Publicitate

opEraţii de
cataractĂ

fĂrĂ injEcţiE
doar
cu
picĂturi
la Clinica de Oftalmologie

UNIvERSITATEA DIN CRAIOvA
I.D. PITEŞTI
Încurajăm excelenţa!!!
universitatea din Craiova este alături de voi
înscrieri în anul universitar 2019-2020
LA I.D. PITEŞTI, în incinta Grupului Şcolar Astra

ANGAJĂM

✒ Oferta educaţională: Specializări licenţă; Management
ID; Finanţe şi bănci ID; Economie şi afaceri internaţionale;
✒ Specializări Master: Managementul afacerilor; Finanţe
şi administrarea afacerilor; Managementul organizaţiilor
publice; Analiza şi evaluarea financiară a organizaţiilor.

- Salariu NET 1.260 lei
- DIuRNA pînă la 72
EuRO /ZI.
Relaţii, la tel.
0758.255.487.

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Înscrierile se fac începînd cu data de 03.06.2019, de luni pînă
vineri, între orele 14:00-18:00, la adresa: Piteşti, Grupul Şcolar
Astra, str. Nicolae Dobrin nr. 3.

Detalii, la: 0248.252.994, 0744.814.719.

doctor diaconu.
Programări la tel. 0348/807890,
0348/807891, 0749/107756 sau
e-mail: contact@clinicadiaconu.ro.
Filme video pe www.clinicadiaconu.ro
SC LPG AUTO GREEN
EXPERT SRL,
Piteºti, str. Depozitelor nr. 36
(incinta Ileana Impex, lîngã staþia GPl)
● InstalaþII

Experienţă de peste 15 ani

PARTENER PROGRAMul

CASA
vERDE
PANOURI SOLARE

Marti, 10 septembrie 2019

fotovoltaice (la achiziţionarea unui
sistem se acorda bonusuri)
PREþ DE IMPORTATOR!
Tel. 0744/190.020.

www. panourisolareclem.ro.

opErator masE plasticE
- pitEsti
Cerinte: • Studii medii
• Minimum 1 an experienta in industria auto
• Experienta in domeniul maselor plastice constituie avantaj
• Rezistenta la stres si lucru sub presiune
• Dinamism si rapiditate in adaptarea la cerintele companiei

Durata:
Contract pe perioada determinata
Date de contact: Adresa, Pitesti, str, Depozitelor nr. 59C
Telefon: 0248 28 65 50
Email: felicia.dumitru@plasticomnium.com
SEGULA INTEGRATION-ROMANIA
ANGAJEAZĂ:
■ inGinEr roBotician
■ şEf Birou studii mEcanicE
■ şEf proiEct
■ şEf şantiEr
■ rEctficator
■ lĂcĂtus construcţii mEtalicE
■ vopsitor industrial.
Dacă sunteti interesati de un loc de munca care va ofera:
■ Contract de munca pe perioada nedeterminata ■ Conditii de
munca si salarizare motivante ■ Al 13-lea salariu /an ■ Tichete
de masa(15 lei/tichet) ■ Decontare suma transport ■ Formare
continuă ■ Posibilitatea de deplasare în străinătate, în functie
de postul ocupat.
Aşteptãm candidaturile dumneavoastra pe e-mail:
m.sandulescu@segulasir.ro; office@segulasir.ro;
recrutare@segulasir.ro sau pe fax 0372 137 150
Informaţii, la telefon 0372 137 142.
CV-urile pot fi lasate şi la sediul societatii noastre din
Mioveni, DC83 CLUCEREASA.
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ElEctrician automatist – piteşti
Cerinţe: ■ Studii medii: liceu sau scoala profesionala
(calificare de electrician) ■ Cunoasterea si interpretarea
unei scheme electrice si pneumatice ■ Cunostinte utilizare
instrumente de masura si control ■ Cunostinte generale despre
senzori foto, inductivi, capacitivi ■ Cunostinte generale despre
variatoare de turatie pentru motoare ■ Cunoasterea principalelor
legi si principii din domeniul electric: legea lui OHM, legea lui
Kirckoff, legarea serie-paralel a rezistoarelor ■ Cunoasterea
principalelor aspecte privind motoarele electrice CC/CA – principii
de functionare, conectare, diagnoza ■ Cunoastinte primare
automate programabile ■ Cunoasterea elementelor de securitate
precum si principiile de functionare dintr-o instalatie electrica: releu
de securitate, bariere fotoelectrice, butoane de urgenta, etc ■
Flexibilitate, dinamism si rapiditate in adaptarea la cerintele
companiei, rezistenta la stres si lucru sub presiune.
Responsabilitati: ■ Predă-preia tura de la schimbul anterior
■ Intervine in caz de defectiuni electrice/pneumatice pe liniile de
productie ■ Face verificari zilnice la echipamente ■ Executa
sarcinile de mentenanta preventiva aferente postului din programul
de mentenanta ■ Mentine curatenia la locul de munca
■ Executa sarcini specifice transmise de superiorul ierarhic.
Durata contract: Contract pe perioada nedeterminata
Date de contact:
Adresa: Pitesti, str, Depozitelor nr. 59C / Telefon: 0248 28 65 50
Email: felicia.dumitru@plasticomnium.com

ANGAJEZ

ŞOFERI TIR.
Tel. 0744755702.

2 lĂcĂtuşi CONFECţII METALICE
1 sudori aluminiu
■ 1 sudor miG maG
■

pentru confecţii metalice / carosari autoutilitare.

Cunoştinţele de desen tehnic constituie avantaj.
- se lucrează doar la sediul atelierului
- nu se pleacă în deplasări, programul 08:00 - 17:00,
- se asigură masă caldă,
- salariu atractiv în funcţie de experienţă.

Oferim şi cerem seriozitate! Tel. 0745.438.578.
Pentru depunere CV-uri: presto.tigmt@yahoo.com

pentru vARă/IARNă (C.E.)

OFERTA cu montaj, şi în rate.
auto GPl
● atelier autorizat PANOURI SOLARE pentru energie
cu tuburi vidate (de la 175 euro)
RaR - Montaj, diagnozã, termică
şi ENERGIE ELECTRICă cu celule

reglaje, reparaþii ºi revizii.
Tel. 0248/610035,
0724 796 694,
0767 518 852,
0747 371 238.

SC PRESTO TIG MT SRL - PITEŞTI angajează:
■

Firmă cu experienţă în
construcţii angajează

sudori şi muncitori
calificaţi, salarii atractive.
Tel. 0727760240/0799803583.

ŞOFER TRANSPORT
PERSOANE categ. D (maxitaxi). Salariu atractiv.
Rugăm şi oferim seriozitate.
Tel.: 0741010504;
0744508037.

HOTEL ULTRACENTRAL
angajează: BucĂtar;
ajutor BucĂtar;
ospĂtar/riţE.
Tel. 0755086009.

S.C. angajează: ■ LUCRĂTOR COMERCIAL cu

gestiune (cunoştinţe minime de calculator) pentru
gestiune de articole de menaj şi uz casnic.
■ ELECTROMECANIC pentru reparaţii şi întreţinere instalaţii frigorifice.
■ INSTALATOR pentru reparaţii şi întreţinere
instalaţii sanitare. ■ AGENT DE PAZĂ cu atestat
■ ZIDAR /FAIANŢAR ■ ELECTRICIAN joasă
tensiune ■ LĂCĂTUŞ MECANIC.

CV-urile se depun la comargros@yahoo.com
Relaii, la telefon: 0744378026 sau 0744339891.
MOBILA DOMICILIA
angajează lucrĂtor

Fabrică de mezeluri
angajează:

calificat/nEcalificat
în producţia de MOBILIER
PAL melaminat. Salariu
de la 4.000 lei/lună.
Program: Lu-vi (8 ore/zi).

- manipulanţi
- muncitori
nEcalificaţi
- fochist.

Tel. 0723.033.107.

Tel. 0724522985.

ANGAJEZ
şofEr 22 tone (roturcia). Diurnă: 380 euro
+ salariu 1.165 lei + bonus.
Tel. 0725201271.

ANGAJEZ şofEr

BLAURUM SERvICES
angajează şofEr tir
pe comunitate - venit:
80 euro / zi
Curse: Germania, Franţa,
Italia, Benelux.
lucru flexibil, se pleacă şi
se vine cu camionul.
Avem şi variantă de
echipaj, necesar ADR.
Tel. 0722 384 999.

SC angajează:
■ proiEctant GazE
■ dEsEnator
■ muncitori nEcalificaţi
(avantaj permis auto)
■ instalator GazE
(montat/demontat
contoare gaze).
■ BuldoExcavatorist
(permis categ. c).
Tel. 0722301315.

22 tone intern.
Salariu 3.600 lei.
Tel. 0725201271.

SC COM DIvERS AUTO RO SA angajează

mEcanic auto
✔ cu sau FĂRĂ EXPERIENŢĂ ✔ pentru service autocamioane
✔ Salariu motivant pentru începătorii cu zero experienţă şi direct
negociabil pentru angajaţii cu experienţă confirmată.
Aplică acum cu CV la: - e-mail: catalin.matei@comdivers.ro,
fax: 0248.290.453, tel. 0730.255.801, Dl. Catalin Matei;
- unul din sediile noastre din Bascov, Str Serelor nr. 41,jud. Arges
sau din sat Racovita, com. Budesti nr. 297, jud Vâlcea.

şofEri tir

SC ALFA ROM angajează

şofEr

comunitatE

pentru aprovizionarE firmĂ.

ŞI TuR-RETuR.

Nu se solicită atestat pentru transport marfă, se
utilizează maşini sub 3.5 tone şi se lucrează local.

salarizarE comunitatE:

Societate de construcţii
angajează
strunGari
pentru lucru în
străinătate. Condiţii de
plată avantajoase.
Tel. 0724 227 890.
S.C. ANGAJEAZĂ:

- lĂcĂtuşi mEcanici
- sudori ElEctrici şi co2
şi muncitori nEcalificaţi.
Salariu net (în mână), de la
2.600 lei + 1 bon masă/ zi.
Tel. 0726348221.

Fabrică de mezeluri
angajează:

- manipulanţi
- muncitori
nEcalificaţi
- fochist.

Informaţii, la tel.: 0726 372 251, 0784 207
464, CV, la: recrutare@alfarom.net; fax
0348 401 904.
Toţi construiesc, puţini ştiu să construiască!
Dacă doriţi să faceţi parte dintr-o echipă dinamică şi-n plină
dezvoltare, vă invităm să construim împreună!
Avem nevoie în echipa noastră de:

DULGHERI, FIERARI, FAIANţARI,
FINISORI, MONTATORI RIGIPS,
TâMPLARI.
Construim împreună viitorul nostru şi vă oferim salariul motivant,
un loc de muncă sigur şi de viitor!

Pentru mai multe informatii, ne puteti contacta la nr de
telefon: +40/248 210 145, +40/0747 198 705,
+40/0754 074 888.
Pentru depunerea cv-urilor, e-mail: office@grouptib.com /
recrutare@grouptib.com

SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajează:
■ mEcanic BuldoExcavator
■ mEcanic miniîncĂrcĂtor
■ mEcanic Excavator pnEuri
■ muncitor nEcalificat
■ zidar piEtrar ■ zuGrav ■ sudor
■ fiErar BEtonist ■ lĂcĂtuş mEcanic.
se oferă salarii atractive şi negociabile.

Tel. 0724522985.

Relaţii, la telefoane: 0722844986, 0724509988.

ANGAJĂM

Dorim să ne mărim echipa!
Căutăm colegi noi pentru posturile:
■ vînzĂtoarE ■ şofEr
livrator ■ opErator - vînzĂtor (call
center) ■ pizzEr ■ GEstionar de preferat băiat.

şofEr pentru
livrare produse
de panificaţie.
Tel. 0756049965.
S.C. ANGAJEAZĂ
BăIAT, cunoştinţe
operare PC, pentru magazin
imprimante/ calculatoarecopy shop. CV-uri la mail:
office@digitalprinter.ro;
Tel. 0761420523.

Dacă eşti o persoană pozitivă, veselă dar şi serioasă în
acelaşi timp, indiferent că ai sau nu experienţă în domeniu,
te aşteptăm cu CV-ul la sediul nostru din pasajul Teiuleanu
nr. 48 (vis-a-vis de Prefectură). Mediu de lucru plăcut,
salariu motivant, program lucru 8 ore/ zi, în 2 ture.

Tel. 0748980808.
SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL angajează:

SOCIETATE COMERCIALă
anagajează

MUNCITORI BARBAţI
MANIPULANţI
în Piteşti.
Detalii, la tel. 0760238325.
anGaJeZ şofeR
autobasculantă
8X4 şi
autobasculantă
lunGă. tel.
0745349423.
ANGAJĂM

muncitor
nEcalificat.
Tel. 0746293114.
SC angajează

■ montator subansamble cabine
■ GEstionar ■ stivuitorist
■ mEcanic întreţinere echipamente
■ şofEr tir intErn
■ muncitori(oarE) în fibră de sticlă.

CV-uri la e-mail: office@newdesigncomposite.ro sau
fax 0248615050. Interviurile se vor ţine la sediul firmei din Bdul
Petrochimiştilor nr. 45, Piteşti, vizavi de Vama Piteşti.
Relaţii, la tel. 0744626100.

Angajăm PERSONAL
pentru produc(ie
candele. Nu necesită
experienă.
Tel. 0744345470.

RestauRant
atelIeR
angajează

ospatar.

conducĂtor auto
(categoria C+E cu atestat)
pentru distribuţie carne.
Program de lucru de 8 ore pe zi. Relaţii, la
telefon: 0723233796, 0731033575.

S.C. ARES AMMAN BUSINESS S.R.L., cu sediul în oraş
Ştefăneşti, str. Primăverii, nr. 66, camera 1, judeţ Argeş,
anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul "Construire montaj
instalaţie zincare", propus a fi amplasat în comuna
Mărăcineni, sat Argeşelu, nr. 608 B, judeţ Argeş.
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru
luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Argeş, str.
Egalităţii, nr. 50A, judeţ Argeş, în zilele de luni până joi, între
orele 9,00-13,00, precum şi pe adresa de internet http://
apmag,anpm.ro.
Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură şi cu
date de identificare la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Argeş, str. Egalităţii, nr. 50A, judeţ Argeş, în termen de 5 zile
de la data publicării prezentului anunţ.

SOCIETATE COMERCIALă
activă în domeniul construcţiilor
angajează în condiţiile legii

BuldoExcavatorist
Salariu motivant. Experienţa în
domeniu constituie un avantaj.

tel. 0756276074.

Relaţii, la tel. 0744678117.

sc angajează

anGaJeZ

vînzĂtor
tonEtĂ prEsĂ, de
preferat pensionar.
Tel. 0748192233.

PENSIUNE PITEŞTI
angajează FATă AJUTOR
DE BUCăTAR. Program
de lucru 7.00-22.00, 2 zile
lucrate - 2 zile libere.
Tel. 0744313776.

patisEr
cu experienţă.
tel. 0740.068.527,
0773.819.740.
SC cu punct lucru Ştefăneşti
(Platforma IATSA),
angajează: - opEratori

ExtrudEr foliE
Producător de carne din Pitesti, angajează

Angajăm:
- cusĂtor
- tĂlpuitor încĂlţĂmintE.
Salariu motivant.
Tel. 0742150800.

Angajăm

CAMERISTă,
locaţie liniştită,
salariu motivant
Relaţii, la tel. 0722247801.
ANGAJĂM
ElEctriciEni
pentru montaj în Piteşti.
Salariu de bază net 2.600
lei. Tel. 0753095029.
angajez pErsonal
calificat/nEcalificat
pentru
patisEriE/cofEtariE.
tel. 0744.506.441.

cu experienţă, salariu 2.700
lei, NET.

- opEratori masE
plasticE
cu sau fără experienţă.
Relaţii, la tel. 0775268081,
l-V, 8.00-16.00.

fEmEiE dE
sErviciu
în bucătărie
restaurant.
tel. 0742296035.
ANGAJĂM

ŞOFER
AUTOUTILITARă
(cat. B), până în 3,5 t.
Cunoştinţele de
stivuitorist constituie
avantaj.
Tel. 0723663558.

ANUNT PUBLIC 2
Badea Florin Alin avand domiciliul in municipiul Pitesti, este
titular al planului ”Construire locuinta si imprejmuire teren”
amplasat in judetul Arges,Municipiul Pitesti, strada Deceneu
nr.5A,anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de
obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si
declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei
Regionale pentru Protectia Mediului Arges,din localitatea
Pitesti,str. Egalitatii nr. 50A jud. Arges ,de luni pana joi intre orele
9-12.
Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul
ANPM Pitesti in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

ANUNţĂ primA DESCHiDErE A STAGiUNii
GENErALE DE ToAmNĂ A CUrSUriLor

VINERI, 20 SEPTEMBRIE 2019

Toate cursurile 600 lei şi plata în 4 Tranşe
CuRsuRI pe MeseRII, autorizate de Ministerul Muncii si Ministerul educatiei nationale
● InFIRMIeRI
● luCRaToR In CoMeRT
● BuCaTaR - practică în

restaurant, cu preparate
culinare
● ospăTaR-CHelneR practică în restaurant
● CoFeTaR-paTIseR

TInICHIGIu vopsIToR auTo
eleCTRICIan eleCTRonIsT auTo
MeCanIC auTo
sTRunGaR
ZIDaR, pIeTRaR, TenCuIToR
● eleCTRICIan exploatare
medie şi joasă tensiune
●
●
●
●
●

DulGHeR, TÎMplaR, paRCHeTaR
MonTaToR peReŢI şi
plaFoane GHIps CaRTon
● ZuGRav IpsosaR
● suDoR autorizat IsCIR
● lăCăTuŞ MeCanIC
● InsTalaToR instalaţii
tehnico sanitare şi gaze
●
●

CURSUL DE STIVUITORIST (1.100 lei, include autorizaţia IsCIR)
CURSURI AUTORIZATE de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei
Naţionale, în colaborare cu Centrul de Pregatire în Informatică Bucuresti:

● opeRaToRI introducere, validare, prelucrare date - CURS DE CALIFICARE AUTORIzAT
DE MInISTERUL MUnCII ŞI MInISTERUL EDUCAŢIEI nAŢIOnALE
● seCReTaRIaT InFoRMaTIZaT - în colaborare cu Centrul de Pregătire în Informatică Bucureşti - 400 lei
● ConTaBIlITaTe: pentru toti intreprinzatorii particulari; evidenta contabila pentru societati comerciale

CURSURI NOI:
■ aDMInIsTRaToR IMoBIle - de ConDoMInII (aDMInIsTRaToR BloC) Cursul este OBLIgATORIU pentru toti cei care administreaza imobile si ansambluri rezidentiale;
conform legii 196/2018-in 12 luni toti administratorii trebuie sa detina un certificat de calificare.
Cursul asigura deprinderile necesare exercitarii acestei profesii
■

MeCanIC uTIlaJ GReu - MasInIsT la MasInI penTRu TeRasaMenTe - BulDoeXCavaToRIsT
cursurile se organizează în săli de clasă moderne din incinta casei sindicatelor şi
practica în ateliere de specialitate

Certificatele eliberate poartã antetele Ministerului Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei şi Ministerului
Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului şi sînt recunoscute naþional ºi internaþional.
Înscrieri şi relaţii, pînă vineri, 20.09.2019, la sediul din Piteşti, P-ţa Vasile Milea nr. 3, Casa Sindicatelor,
et.1, Secretariatul ,,A”, tel./fax 0348.401.164, tel. 0723 918 928, zilnic, intre orele 9 şi 18.

S.C. PREMIAL SISTEM
angajează munciTor
necalificaT pentru
depozit marfă.
Tel. 0248/ 610231.

ResTauRanT FoReveR

angajează

ospăTaR.
Tel. 0744614748.

sC eDen DesIGn sRl angajează:

oferim salarii avantajoase si decontarea transportului.

CV-urile la e-mail: office@eden-design.ro
adresa: pitesti, str. Depozitelor nr. 8-10
Tel. 0248/610155.

roma2s Transylvania
angajează:

• inginer sudor
• lacaTusi
mecanici
• sudori
se oferă: salariu motivant,
bonuri de masa, contract pe
perioada nedeterminata, se
lucreaza un singur schimb
Detalii, la 0799 825 068
Cv, la:
commercial.roma2s@
gmail.com

yildiz enTegre
este una dintre cele mai mari
companii din industria prelucrării
lemnului, din lume, fiind
producător de MDF, Parchet şi Uşi, unitatea de
producţie din Oarja, jud. Argeş, CăuTăM:

• macaragiu
• operaTor utilaj manipulare lemn
(greiferisT)
• sTivuiTorişTi cu experienţă şi atestat
• elecTricieni întreţinere şi reparaţii
utilaje

• ingineri industria lemnului / forestier
• ingineri auTomaTişTi.
CV-urile pot fi trimise la adresa noastră de e-mail sau
depuse la sediul companiei: Oarja, str. Yildiz nr. 1 ,
e-mail: recrutare@yildizentegre.ro Pentru mai multe
detalii despre poziţiile disponibile şi cerinţele noastre, ne
puteţi contacta şi la 0377 881 210.

Vă aşteptăm!
SC angajează:

- lăcăTuş mecanic cu
experienţă
- sudor
- buldoexcavaTorisT.
selectric şi Co2.
Tel. 0720689965.

societate de construcţii
AngAjEAză
pentru Piteşti în condiţii
salariale avantajoase:

fierari, zidari,
dulgherii.
Detalii, tel. 0774.430.829.

Societate comercială angajează:
• InGIneRI ÎMBunăTăŢIRI FunCIaRe
• ResponsaBIl TeHnIC Cu eXeCuŢIa De

ÎMBunăTăŢIRI FunCIaRe ŞI IRIGaŢII
atestat MlpaT.
Contact pentru detalii şi depunere CV-uri
0756.140.926 sau 0747.198.705,
e-mail depunere cv-uri: recrutare@grouptib.com

agexim spedition
angajează

şofer Tir
Comunitate şi
tur - retur.
Tel. 0732950039,
0723607608.
Angajăm:
■ confecţioneri

serie
maşină de cusut ■

croiTor ■ călcăTor
■ cTc-isT, pentru sC Quad
sRl. Tel. 0754609807
AngAjăM

conducăTor auTo
cu toate categoriile de
permis şi atestate
- posesor cartela tahograf
- atestat marfa
- salariu atractiv - 4.200 lei,
Relaţii, tel. 0735308146 email: logistica@clemans.ro

MC perfect
House
angajează în cele mai bune
condiţii:

- echipe de dulgheri
- echipe de zidari
se oferă
salaRIu aTRaCTIv sau
la MeTRu păTRaT!
vino la MC perfect House
să construim
viitorul împreună!

Tel. 0751.092.005,
0722.230.929.

sc cipcos mar angajează

şofer disTribuţie.
pentru albota. permis categoria B, C, e.
Relaţii, la tel. 0744/508005.
Proiecte noi, echipă nouă!
Recrutăm în condiţii optime, personal cu experienţă, motivaţi să
evolueze personal şi profesional!

• DIReCToR FInanCIaR
• ManaGeR HR
• eConoMIsT
• JuRIsT
• eXpeRT aCHIZITII lICITaŢII
• DevIZIeR
Construim împreuna viitorul nostru şi vă oferim salariul motivant,
un loc de muncă sigur şi de viitor!

Pentru mai multe informatii, ne puteti contacta la nr de
telefon: +40/248 210 145, +40/0747 198 705,
+40/0754 074 888.
Pentru depunerea cv-urilor, e-mail: office@grouptib.com /
recrutare@grouptib.com

■

Hotel Victoria
angajează:
elecTrician întreţinere

■

insTalaTori

ZaRIs auToCoM
angajează:

- şoferi disTribuiTori
- munciTori necalificaţi
- gesTionari
- paTiser.

salariu atractiv
Tel. 0724079452,
0729218492.

întreţinere
■
■

ospăTari
bucăTari
salarii atractive.
Tel. 0722.320.047.

FIRMă De ConsTRuCŢII angajeaza

lăcăTuş mecanic
● sudor ● insTalaTor
● munciTori necalificaţi.
●

Candidatul ideal:
- studii: calificare sudor/lăcătuş mecanic/instalator
- experienţă ca buldoexcavatorist/ sudor/ lăcătuş mecanic
/instalator.

Relaţii, tel. 0248 27 27 97,
e-mail: office@deltatermoconstruct.ro

sC alFa RoM angajează

ŞoFeR
cu domiciliul în piteşti sau zone limitrofe,
pentru transport persoane, cu atestat, cu
fracţiune de norma, 2/3 ore pe zi.

poate fi si pensionar cu drept de muncă.
Informaţii, la tel.: 0726 372 251, 0784 207
464, CV, la: recrutare@alfarom.net; fax
0348 401 904.
AngAjEAză:

✔ sTrungari
✔ operaTori cnc
✔ operaTori la maşini-unelTe
semiauTomaTe şi auTomaTe .
Compania noastra ofera: ■ instruire la locul de muncă ■ pachet
salarial motivant ■ tichete de masă ■ transport parţial
subvenţionat ■ mediu de lucru la standarde internationale.

Cei interesati, pot depune un CV, la sediul fabricii din
pitesti, str. Depozitelor nr.12, judeţ Argeş,
sau prin fax 0248.265.664.

s.c. modern impex s.r.l.,
înfiinţată în anul 1991, cu experienţă în
domeniul transporturilor de peste 15 ani,
angajează:

- şofer

inTern

cimentruc pentru efectuare
curse in zona Brasov.
Salariu neT 5000 leI.

- şofer

Tir

ANGAJEAZĂ

De preferat persoane cu
disponibiliate de timp
(eventual pensionari)
şi experienţă în vînzări.
Tel. 0348 439 035.
CV, la e-mail

marian@curier.ro

curier Tv
angaJează

agenţi
vînzări.
Tel. 0248/215740.

CuRIeRul ZIleI
angajează

vÎnZăToR
pResă,
pentru Trivale, de
preferinţă pensionar.
Relaţii, la tel. 0348 401 525,
sau la sediul din piteşti, bdul
Republicii nr. 1.
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pentru transport comunitate.
Diurna 70 euro/zi.
Tel. 0756079536.

Curierul zilei

agenţi de
publiciTaTe.

Marti, 10 septembrie 2019

- ingineri consTrucTori
- ingineri insTalaţii
- elecTricieni
- insTalaTori
- sudori

s.c. angaJează
şofer pe spRInTeR
pentru Comunitate.
Tel. 0748199199.

aTp argeş
cauTă parTener educaţional în
domeniul iT: laboraTor informaTică şi
cursuri de programator şi autocad.
în perioada 09-13 septembrie, participanţii
se pot prezenta zilnic, la ora 11:30, cu un
cv. relaţii şi informaţii la telefon
0348.401.164 sau 0723.918.928

Publicitate

aici se învaţă o meserie!
atp argeș - Casa Sindicatelor, et. 1, secretariat A, ultracentral

