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Valnel Construct SRL 
angajează 

muncitori calificaţi  
(zidari, finisori, fierari)

Informaţii la 
telefon:  

0740-084.658

Începând cu data de 23 mai 2022, pe o perioadă de 4 luni, se restricționează circulația  
pe strada Împăratul Traian, din municipiul Deva, în zona Spitalului Județean de Urgență Deva, 

conform avizului emis de Poliția Municipiului Deva, pentru realizarea proiectului -  
Modernizarea și dotarea Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală. 

A N U N Ț  A N U N Ț  

Tel. 0734-779.412, între orele 8 şi 16.

l medic veterinar; 
l tehnician veterinar însămânţator; 
l mulgător cu experiență; 
l tractorist; 
l mecanic utilaje; 
l economist; 
l electrician; 
l îngrijitor animale; 
l muncitor necalificat;  

Salariul oferit este în funcție de  
experiență şi se negociază la angajare.   
Asigurăm cazare și o masă pe zi! 

SC Ferma Denis SRL 
(Fermele ADO) 
 ANGAJEAZĂ :

S.C. DRUPO S.R.L. Călan 
ANGAJEAZĂ: 

1. Inginer topograf cu experienţă în lucrări topografice 
pentru infrastructură rutieră (drumuri şi poduri); 

Cerinţe: experienţă minim 2 ani în domeniu, utilizator 
experimentat AutoCAD, staţie totală şi aparat GPS; 
permis categ.B. 

2. Inginer cu experienţă în ofertare/ decontare/ devize/ 
situaţii de lucrări în domeniul construcţii drumuri. 

Cerinţe: experienţă minim 2 ani în domeniu, cunoscător al 
programului Doclib şi al MS Office; persoană ordonată, 
energicã, cu spirit de iniţiativã. Constituie avantaj 
cunoştinţe de AutoCAD. 

3. Inginer /maistru/ technician constructor –  
pentru poziţia de Şef punct de lucru; 

Cerinţe: experienţă minim 3 ani într-o poziţie similară 
(coordonare echipe muncitori); Specialitatea CFDP 
constituie avantaj; 

4. Economist/contabil. 
Cerinţe: experienţă în contabilitatea de gestiune;  
 
Relaţii la tel. 0734779416. 
CV-urile se vor transmite pe fax nr. 0254-734215 sau  

e-mail : drupo.resurseumane@yahoo.com. 
CV-urile se vor transmite pe e-mail : 

mrcs_razvan@yahoo.com.  
Relații la telefon: 0757-351.141. 

SOCIETATE COMERCIALĂ angajează  
instalatori sisteme fotovoltaice. 

 
Cerințe: 

- lucrul la înălțime; 
- cunoștințe în domeniul electricității,  
- permis categoria B și experiența în  

domeniu constituie un avantaj. 
 

Se oferă salariu minim 3.500 lei NET + bonusuri  

 Execut acoperișuri țiglă metalică, ceramică, 
dulgherie, hidroizolații, mici reparații, pe raza 

județului Hunedoara. Reducere 15%. 
Telefon: 0757-424.245.

Căminul de bătrâni din Cristur  
angajează asistent medical, infirmiere, 

îngrijitoare și femeie de serviciu. 
Informații la telefon: 0753-083.333.

Asociația Carp Deva  
angajează casier/funcționar  

cu normă întreagă.  
CV- urile se depun la sediul asociației  

din str. Împăratul Traian, nr.33.  

Telefoane contact:  
0745-202.123, 0727-953.913.

Angajăm 
muncitori în 
construcţii.

Informaţii la telefon 
0786 801 400

S.C. KRETA GRUP S.R.L. DEVA  
angajează muncitori calificați  
și necalificați în construcții.

Informații la telefon: 0723 – 689.594.

Dau în chirie apartament în Deva, la 30 m  
de Profi, pe strada Cioclovina, bl.14, ap. 8.  

Informații la telefon: 0722-722.523.

ÎN CONTINUARE, MEMBRILOR NOȘTRI LE ACORDĂM  

CREDITE DE CONSUM 
 la cerere, cu aprobarea conducerii din următoarea ofertă: 
ØCredite tradiționale de până la 6 ori fondul social, pentru sume cuprinse între 3.000 lei 
și peste 25.000 lei, cu dobândă cuprinsă între 6,5 - 9 % pe an și o perioadă de rambursare 
de la 6-36 luni cu unu sau patru giranți, în funcție de suma împrumutată;  

ØCredite la nivelul fondului social cu dobândă de 6,5 % pe an, pentru o perioadă  
de 6-24 luni; 

ØCredite pentru membrii As. C.A.R.P. fără venit, la nivelul fondului social cu dobândă 
de 5% pe an pentru 6-12 luni; 

ØCredite sociale pentru membrii cu venituri minime stabilite de Guvern, cu dobândă 
de 4,5 % pe an pentru 6-24 luni; 

ØCredite ocazionale cu dobândă de 6,5 % pe an, pe o perioadă de 6-12 luni; 
ØCredite la nivelul fondului social plus venitul net cu dobândă de 6,5 %, FĂRĂ GIRANT 
ØMEMBRII NOI ÎNSCRIȘI POT ACCESA ÎMPRUMUTURI ÎN ACEEAȘI ZI CU DATA ÎNSCRIERII .  
ØCREDITELE SE PLĂTESC ÎN ZIUA ÎN CARE SUNT SOLICITATE.  

 
 

Programul de lucru : luni-vineri, între orele 7:00-14:00 
„AJUTĂ-TE DACĂ VREI SĂ FI AJUTAT, PRIN NOI ȘI PENTRU NOI” 

ÎMPREUNĂ SUNTEM PUR ȘI SIMPLU MAI BUNI!

ÎMPREUNĂ DIN 1959 ȘI MERGEM MAI DEPARTE! 
HUNEDOARA, B-dul. Corvin Nr.12, Bloc A4/2, Ap.112-113 parter 

Telefon/Fax: 0254.715.834 

R.P.L. OCOLUL SILVIC VALEA ORĂȘTIEI cu sediul în localitatea Orăștie,  
str. Viilor, nr. 6, anunță elaborarea primei versiuni a planului – Amenajamentul 
fondului forestier proprietate privată aparținând comunei Romos și PF 
Lazăr Ana, Popa Eugenia și Popa Chirilă, județul Hunedoara și declanșarea 
etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu. 

Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul 
APM Hunedoara, Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, de luni până joi între orele  
8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00. 

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Hunedoara 
în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunț. 


