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Executăm acoperişuri de ţiglă, 
metalice, ceramică, dulgherie, 

hidroizolaţii, jgheaburi, bituminoase, 
mici reparaţii de urgenţă.  

Reduceri la pensionari  15%.  
Telefon: 0759/100.217.

Societate de pază selecţionează în vederea 
angajării agenţi de securitate pentru Deva. 

Informaţii la telefon: 0733-195.223. 

Caut loc de muncă, contabilitate primară,  
secretariat, laborator construcţii.  

Telefon: 0742-210.094. Caut 2 oameni pricepuţi pentru a lucra într-o livadă 
cu meri, în localitatea Săcămaş.  

Telefon: 0741-298.064.

Caut grădinar pentru Deva.  
Telefon: 0722-341.487.

Vând maşină de scris manuală marca  
FACIT TP1, în perfectă stare de funcţionare,  

cu acte, fabricată în Suedia,  
preţ 300 lei negociabil şi tablouri.  

Telefon: 0722-262.712.

Angajez infirmieră şi asistent medical part-time  
pentru Cămin de bătrâni din Cristur (lângă Deva). 

Informaţii la telefon: 0753-083.333.

Închiriez la preţ mic, la curte în Deva, zona Spitalului, 
locuinţă mobilată şi un garaj unei persoane  
încadrată la muncă. Rog şi ofer seriozitate.  

Informaţii la telefon: 0724-451.762.

• Muncitor necalificat fabrica de lapte,  
salariu minim net 1.600 lei 

• Paznic, salariu minim net 1.500 lei  
• Îngrijitor animale debutant, salariu minim net 1.700 lei 
• Îngrijitor animale cu experienţă, salariu minim net 2.000 lei 
• Mulgător cu experienţă, salariu minim net 3.000 lei 
• Tehnician veterinar – însămânţător,  

salariu minim net 2.500 lei  
• Tractorist, salariu minim net 3.000 lei 
• Inginer mecanic sau electromecanic,  

salariu minim net 3.500 lei 
• Mecanic utilaje agricole, salariu minim net 3.000 lei  

Toate salariile se negociază la angajare în funcţie  
de experienţă şi disponibilitate.   

Se oferă o masă de prânz gratuit. 

Tel. 0734-779.429, între orele 8 şi 16.

Fermele ADO 
angajează:

S.C. DRUPO S.R.L. Călan angajează:  
1. 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. 

2.   Inginer/maistru/tehnician constructor  –  
pentru poziţia de Şef punct de lucru; 

Cerinţe: experienţă minim 3 ani într-o poziţie similară (coordonare 
echipe muncitori); Specialitatea CFDP constituie avantaj; 
Domiciliul în zona Deva, Brad. 

Relaţii la tel.0734-779.416. 
CV-urile se vor transmite pe fax nr. 0254-734215 sau e-mail: 

drupo.resurseumane@yahoo.com. 

OFERIM SPRE ÎNCHIRIERE SPAŢIU 
PRETABIL CABINETE, BIROURI, 

SUPRAFAŢĂ 15 MP, ÎN DEVA, STR. 
ÎMPĂRATUL TRAIAN, NR. 33, ÎN SPATELE 

SPITALULUI JUDEŢEAN.  
INFORMAŢII LA TELEFON: 0730-958.202.

Vând casă, 
dependinţe, fântână,  

grădină suprafaţă 
3000 mp, pomi 

fructiferi,  
viţă de vie, în zona 

Măgura, Almaşu Sec. 
Informaţii  

la telefoanele:  
0749-014.020,  
0723-335.034 

FUNDAŢIA OMENIA DACICĂ  
ANGAJEAZĂ  

cioplitori în piatră,  
calificaţi şi necalificaţi. 

CV-urile se trimit pe e-mail: 
fundatiaomeniadacica@gmail.com 

ANUNŢ  
 
Municipiul Deva, cu sediul în Piaţa Unirii,  

nr. 4, telefon: 0254.213.435, 0254. 234.651, 
0254.218.325, fax: 0254.226.176, email: 
primar@primariadeva.ro, anunţă intenţia  
de achiziţionare a unor imobile (terenuri, 
construcţii) în municipiul Deva. 

Ofertele de vânzare ale proprietarilor de 
terenuri, construcţii se vor transmite prin 
poştă, email: primar@primariadeva.ro sau 
se vor depune la Registratura Primăriei 
Municipiului Deva, din Piaţa Unirii, nr. 4, 
judeţul Hunedoara.

A N U N Ţ  
 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva, cu sediul în Deva, Str. 22 Decembrie, nr.58, anunţă 

organizarea concursului în perioada 12.04.2021-16.04.2021, pentru ocuparea 
următoarelor posturi: 

BIROU ACHIZIŢII PUBLICE 
- Economist  IA  (Studii superioare)  - 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată; 
- Inginer debutant (Studii superioare) - 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată; 

SERVICIUL RUNOS 
- Şef serviciu gradul II (Studii superioare) – 1 post vacant, pe perioadă 

nedeterminată; 

SERVICIUL INFORMATICĂ ŞI STATISTICĂ MEDICALĂ 
- Inginer de sistem debutant (Studii superioare) – 1 post vacant, pe perioadă 

nedeterminată;  
- Analist debutant (Studii superioare) - 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată;  

SERVICIUL FINANCIAR -CONTABILITATE  
- Economist IA (Studii superioare) - 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată. 

       
Dosarele de concurs se vor depune până la data de 31.03.2021, ora 14,00, la sediul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva – Serviciul RUNOS. 
         Concursul se va desfăşura la Sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva, după cum 

urmează: proba scrisă în data de 12.04.2021, ora 10,00, iar proba practică/interviul în 
data de 16.04.2021, ora 10,00. 

Bibliografia, tematica, condiţiile specifice, acte necesare sunt disponibile pe pagina 
oficială www.spitaldeva.ro   sau se pot obţine de la Serviciul RUNOS din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Deva sau la numărul de telefon 0254/215051, int. 133. 

ANUNŢ  PUBLIC  
R.N.P. ROMSILVA - Administraţia Parcului National Retezat 

R.A., cu sediul în comuna Sălaşu de Sus, sat Nucşoara nr. 
284, jud. Hunedoara, tel. 0254.779.969, fax 0354.815.399, 
e-mail office@retezat.ro, anunţă elaborarea primei versiuni a 
Planului de Management al Parcului Naţional Retezat, 
incluzând rezervaţiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peştera 
Zeicului, împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parţial 
- ROSCI0217 Retezat şi ROSPA0084 Munţii Retezat”, elaborat 
în cadrul proiectului SMIS 116950 „Întărirea capacităţii 
pentru managementul adaptativ al capitalului natural din 
Parcul Naţional Retezat (incluzând rezervaţiile 2.494 
Gemenele, 2.496 Peştera Zeicului), împreună cu siturile 
Natura 2000 suprapuse parţial - ROSCI0217 Retezat şi 
ROSPA0084 Munţii Retezat”. Consultarea primei versiuni a 
planului, comentariile şi sugestiile publicului se primesc în 
scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara, 
str. Aurel Vlaicu nr. 25, in termen de 15 zile calendaristice, de 
la data apariţiei anunţului.


