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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND maºinã curãþat ºtiu-
leþi de porumb, cãruþã, ulu-
cã ºi ovãz. 0748231125.  
(C.141220220002)

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

Anunţuri la telefon
VÂND cãruþã, gâºte, iepuri, 
vacã, lemne de foc, balo-
ti fân, butoaie( gratis). Tel. 
0729321359.

VÂNZĂRI
ELECTRONICE

ALCOR SERVICE NET
CALCULATOARE  

ACCESORII
SERVICE - REFILL
I.C. Brătianu, bl. B1, parter, 

Piteşti (pasaj Magnolia)
Tel. 0744/300418,     

    0771/692925. E-mail: 
office@alcornet.ro

VÂNZĂRI
AUTO

ROMÂNEŞTI
VÂND Dacia pen-
tru programul Ra-
bla. Tel. 0773348316. 
(C.071220220010)

CUMPÃR auto pen-
tru programul Ra-
bla. Tel. 0745141627. 
(C.040120230001)

VÂND voucher, euro 
3. Tel. 0761687014.  
(C.040120230002)

Anunţuri la telefon
VÂND Dacia 1310 pentru pro-
gramul Rabla ºi piese auto. Tel. 
0771211591.

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND garsonierã în Miove-
ni, et. 1, fãrã îmbunãtãþiri. 
Tel. 0721425490.  
(C.030120230010)

VÂND garsonierã, 35 mp, 
et. 3, Gãvana 2, mobilatã, 
utilatã. Tel. 0729569326.  
(C.141120220006)

APARTAMENTE
2 camere

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

Piteºti, toate utilitãþi-
le + 260 mp teren. 
Preþ 24.000 euro. 
Tel. 0720411585. 
(C.151220220001) 

VÂND apartament 2 ca-
mere, cartier Trivale- Com-
plex 1. Tel. 0740359279. 
(C.281220220003)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND apartament 3 ca-

mere, cartier Expo-Parc. 
Tel. 0726267575. 
(C.201220220002)

CASE
VÂND casã bãtrâneas-
cã, Tg. din Vale- Pi-
teºti. Tel. 0720645814.  
(C.221220220003)

VÂND casã ªtefã-
neºti, Coasta Câmpu-
lui. Tel. 0744668618. 
(C.030120230007)

TERENURI
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro  
VÂND/ Schimb teren 1.200 
mp+ casã bãtrâneas-
cã, Bascov- Rotãreºti, 
70.000 euro. 0757597300. 
(C.221220220001)

VÂND teren intravilan, 
parcelat la 500 mp, în co-
muna Albota, în punctul 
Luncã, 25.000 lei/ pa-
cela. Tel. 0720416009. 
(C.191220220002)

VÂND 4.600 mp teren 
construcþii, 10 km de 

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

vile, preþ 5 euro/ mp. 
Tel. 0720411585. 
(C.060120230002)

VÂND 2.000 mp teren 
platou Prundu( zona 
Târg). Tel. 0760586851.  
(C.040120230004)

ÎNCHIRIERI
OFER spre închiriere 
garsonierã cf. 3, zona 
Rãzboieni, nemobilatã 
preþ 100 euro negocia-
bil + garanþie, dupã ora 
16.00. Tel. 0799855214. 
(C.030120230001)

OFER închirere came-
re tip garsonierã, com-

plet utilate. 0724020329.  
(C.281220220004)

PROPRIETAR, închi-
riez garsonierã cf. 1, 
Craiovei, mobilatã, 
utilatã, impecabi-

lã. Fãrã fumãtori ºi 
animale de companie. 

Tel. 0741015609.  
(C.281220220002) 

ÎNCHIRIEZ garsonierã 
mare la casã, semicentral, 
contorizatã, intrare sepa-
ratã, 600 lei. 0733929438; 
0348/444031. (C. 
040120230008)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, zona 
Auchan - Bascov, 
complet mobilat, mo-
dern+ loc de parcare.  
0756274285; 0740454690. 
(C.050120230005)

OFER închiriere came-
re la vilã, zona N. Bãl-
cescu, complet utilate.  
0756274285; 0740454690. 
(C.050120230006)

ÎNCHIRIEZ garsonierã 
mare la casã, semicentral, 
contorizatã, intrare sepa-
ratã, 600 lei. 0733929438; 
0348/444031. (C.0400008)

LOCURI DE VECI

VÂND criptã 2 locuri Cimi-
tirul Sf. Gheorghe, 23.000 
lei. Tel. 0773328868. 
(C.271220220001)

VÂND criptã suprapusã 
(2 locuri), Cimitirul Prun-
du. Tel. 0770351942. 
(C.040120230009)

CUMPĂRĂRI
AUTO

CUMPÃR auto. 
Tel. 0754580767.  
(C.061220220009)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT însoþitor specia-
lizat în psihologie, asis-
tent social pentru a în-
soþi la ºcoalã elev clasa 
a- III-a, 2 sãptãmâni/ 
lunã. Tel. 0721903389.  
(C.030120230011)

CAUT bonã supraveghere 
copil de 7 ani, în Mãrãci-
neni, salariu 1.200 lei. Tel. 
0757631708; 0746036340. 
(C.050120230001)

AUT persoanã pentru 
îngrijire bãtrân, com. 
Cuca- Argeº. Salariu 
atractiv. Tel. 0745027910. 
(C.051220220006)

CAUT doamnã pentru în-
grijire bãtrânã în Piteºti( 
zonã centralã), program 
flexibil. Tel. 0752082542.  
(C.161220220002)

CAUT persoanã pen-
tru îngrijire bãtrânã de-
plasabilã, Piteºti. Tel. 
0724511864; 0348/ 
416495.  (C.0712220006)

CAUT doamnã seri-
oasã pentru îngrijire bãr-
bat. Tel. 0720896249. 
(C.191220220001)

CAUT doamnã pentru 
menaj. Tel. 0747049991.  
(C.060120230005)

PRESTĂRI
SERVICII

EXECUTÃM lucrãri 
construcþii de orice 
fel. Tel. 0766301300. 
(C.030120230002)

FAIANÞÃRI, zugrã-
veli. Tel. 0770348483. 
(C.061220220006)

EXECUT glet, lavabilã, gre-
sie, faianþã, parchet laminat 
ºi rigips. Tel. 0748145223. 
(C.040120230011)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.040120230008)

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. (C.020120230003)

TÂNÃRÃ, curatã am locaþie. Tel.  0743574463. (C.231120220004)

DELIA 27 ani, curatã, drãgutã, locaþie centru. Tel. 0730549092. (C.281220220005)

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 
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.

20.01.2023

VÂND CEREALE: 

GRÂU, PORUMB, 
FLOAREA SOARELUI. 

Tel. 0745.134.126. 

CAUT să cumpăr CASĂ BĂTRÂNEASCĂ 
TRADIȚIONALĂ, comunele Suici, Cepari sau 

Ianculești. Accept și zonă izolată. Casa trebuie sa aibă 
arhitectură tradițională și să poată fi renovată. Nu sunt 
interesat de case cu deteriorări majore, fără acoperiș, cu 
pereți căzuți, etc. Ofer COMISION 3,000 EUR pentru 

informații, la perfectarea actelor. Telefon 0749 408 288.

OFER SPAȚII spre ÎNCHIRIERE 
DEPOZITARE cu FRIG și FĂRĂ 

FRIG, PARCARE TIR-uri, autotur-
isme și camionete, la cele mai mici 

prețuri. Tel. 0724. 522. 985.
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DEVIZE ºi proiectare con-
strucþii. Tel. 0724874964.  
(C.050120230007)

BIROU mediator. Medi-
ere orice conflict (civil, 
penal, partaje succeso-
rale). Tel. 0756425755. 
(C.050120230003)

PIERDERI
PIERDUT carte de in-
tervenþie, declaraþie de 
instalare ºi NUI pentru 
casã de marcat tipul DA-
TECS, model FP 700, 
seria DB 4700024247, 
emisã de AMEF Vâlcea, 
aparþinând societãþii Sen-
rom Commerce SRL, 
cu sediul în mun. Râm-
nicu- Vâlcea, str. Matei 
Basarab, nr. 44, parter, 
bl. 106, sc. A, ap. 1, jud. 
Vâlcea, CUI 34579013, 
administrator Voinescu 
Vasile. Se declarã nulã.   
(C.060120230003)

MEDITAŢII
OFER meditaţii la limba 
franceză inclusiv pen-
tru atestatele de DELF şi 
DALF şi pentru interviuri la 
job-uri în ţările francofone. 
Tel. 0746326098.

LICITAŢII
CONSUMCOOP Bascov 
scoate la licitaþie în vede-
rea închirierii, un spaþiu 
comercial, în suprafaþã 
de 96.38 mp situat în loc. 
Bascov, parter Bl. C2, jud. 
Argeº. Preþul de pornire 
este de 500 euro/lunã la 
care se adaugã TVA. Re-
laþii, la tel. 0722558324, 
0248270823. O.P. 
(C.191220220003)

PIERDERI
PIERDUT carþi de inter-
venþie case de marcat, 
declaraþii de instalare ºi 
NUI: 1000466798 atribu-
it pentru casã de marcat 
DATECS, model DP25, 
seria DB 4200089737; 
3000610263 atribuit 
pentru casã de marcat 
DATECS, model DP25, 
seria DB 4200097344; 
1000610264 atribuit pen-
tru casã de marcat DA-
TECS, model DP- 25, 
seria DB 4200097345, 
emise de AMEF Bacãu, 
aparþinând societãþii Busy 
BEE Apa SRL, cu sediul 
în comuna Gioseni, str. 
Principalã, nr. 142, sat 
Gioseni, jud. Bacãu, CUI 
40735621. Se declarã 
nule.   (C.040120230007)

PIERDUT certificat de în-
registrare eliberat de Re-
gistrul Comerþului Argeº 
aparþinând S.C. Mira Rent 

A Car srl, CUI 22028320, 
J03/1300/2007. Se declarã 
nul. (C.141220220007)

MATRIMONIALE
EDUCAT, situaþie materi-
alã bunã doresc cunoºtinþã 
doamnã/ domniºoarã, în 
vederea unei relaþii bazate 
pe respect. 0748821372. 
(C.020120230001)

DOMN caut doamnã ti-
tratã 60- 65 ani pentru pri-
etenie. Tel. 0770642689.  
(C.221220220004)

DOMN, 50 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie/ cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.051220220004)

DOMN, 50 ani, fãrã 
obligaþii doresc cunoº-
tinþã cu doamnã, vârstã 
apropiatã. 0743356969.  
(C.061220220001)

ANGAJĂRI
S.C. ANGAJEA-
ZÃ femeie de servi-
ciu. Tel. 0760238325.  
(C.221220220002)

ANGAJEZ în con-
strucþii. 0766301300.  
(C.030120230006)

ANGAJEZ distribuitor cat. 
B, în þara. Tel. 0723992840.  
(C.030120230008)

ANGAJEZ fotograf cu/ 
fãrã experienþã. De-
plasãri în toatã þara. 
Tel. 0787822000. 
(C.030120230009)

ANGAJEZ tâmplar pal 
melaminat, calificat/ neca-
lificat. Tel. 0766408748. 
(C.040120230003)

FIRMÃ de Construcþii 
angajeazã muncitori cali-
ficaþi. Salarizare avanta-

joasã. Tel. 0765003910.  
(C.281220220001)

ANGAJEZ infirmi-
erã. Tel. 0742561544. 
(C.291220220001)

ANGAJÃM personal re-
staurant: barmani, os-
pãtãriþe, ajutori bucãtar, 
pizzeri, spãlãtori ve-
selã Tel. 0753955346. 
(C.040120230010)

SC Kranz Eurocenter  an-
gajeazã lãcãtuº meca-
nic ºi electrician pentru 
montaj echipamente de 
ridicat. Punctul de lu-
cru  se aflã în Bucureºti. 
Relaþii, la 0747.492.311; 
0752.107.853; offi-
ce@kranz.ro (OP) 
(C.040120230006)

ANGAJEZ fatã pentru ma-
gazi online cu produse de 
damã. Tel. 0725183581. 
(C.050120230002)

CÃMIN de bãtrâni Tri-
vale angajeazã in-
firmiere ºi îngrijitoa-
re. Tel. 0724510150.  
(C.050120230010)

LUCKY Top Shop SRL cu 
sediul în Câmpulung an-
gajeazã manipulanþi mãr-
furi ºi vânzãtori vorbitori 
de lb. englezã, program 
8 ore. Tel. 0765882314. 
(C.050120230008)

UNIC Top Fashion SRL 
cu sediul Curtea de Argeº 
angajeazã manipulanþi 
mãrfuri ºi vânzãtori vor-
bitori de lb. englezã, pro-
gram 8 ore. 0765882314. 
(C.050120230009)

ANGAJEZ ºofer  pentru 
3.5 t, transport internaþi-
onal. Salarizare atrac-
tivã. Tel. 0743098686. 
(C.081120220004)

Extragere fãcutã pe 
08/01/2023 13:47:17 pen-
tru data de 09/01/2023

ANGAJEZ tinichigiu ºi 
izolator în construcþii. 
Tel. 0744756425. 
(C.060120230007)

CAUT loc de muncã în 
Curtea de Argeº pentru 
îngrijire oameni în vâr-
stã la domiciliu ori în azil 
de bãtrâni sau la curãþe-
nie. Tel 0749935181.

TÂNÃR solicit anga-
jare în construcþii cu 
posibilitate de cazare. 
0748952651. 

Vreau să am un 
LOC DE MUNCĂ

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

CONSTRUCT EVAL PROIECT SRL, cu sediul social în Oraş 
Ştefăneşti, sat  Ştefăneştii Noi, str. Oana Brătianu nr. 50,  jud. 
Argeş, având cod de identificare fiscală 21113428 si înmatric-
ulată la  ORC Argeş sub numărul J03/352/2007 prin judiciar 
Projuridic IPURL, organizează licitaţie publică deschisă cu 
strigare in zilele de 9, 16, 23 ianuarie 2023 ora 8:30 la  sediul  
UNPIR Filiala Argeş  din mun. Piteşti, , B-dul I.C. Brătianu, 
nr.10, bloc B2, mezanin, jud. Argeş, pentru vânzarea Autoturis-
mului Dacia Logan cu numar de inmatriculare  AG-11-UXS al 
cărei preţ de pornire licitaţie fără TVA este de  2326 lei 
În toate cazurile ofertanţii vor trebui să depună o cerere de par-
ticipare la licitaţie ce va fi însoţită de următoarele documente: 
dovada achitării cauţiunii de minim 10% din preţul de porni-
re la licitaţie în contul Construct Eval Proiect SRL  nr.   RO53 
BREL 0002 0007 1418 0100 deschis la Libra Internet Bank;  
copie Certificat de înregistrare firma; Imputernicire pentru cel 
ce reprezinta firma la licitaţie; copie carte de identitate a celui 
ce participă la licitaţie; până in ziua premergatoare licitaţiei ora  
12.00, la adresa de email projuridic2010@yahoo.com  origina-
lele urmând a fi prezentate în ziua licitaţiei.
Pentru ofertanţii care nu vor fi declaraţi adjudecatari această 
cauţiune urmează să fie restituită , la cerere, în termen de trei 
zile lucrătoare.  Preţul integral al bunurilor adjudecate urmează 
a fi achitat în termen de maxim 30 zile de la data licitaţiei. Pre-
darea  si facturarea bunurilor va fi facută după achitarea inte-
grală a acestora. Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic intre 
orele 10 - 14 la telefon  0729 980 402 lichidator judiciar. 

PROMAR CONSTRUCT SOLUTION SRL, cu sediul social în sat 
Făcăleţeşti, nr. 6, com. Cocu, jud. Argeş,  reprezentata legal de lichi-
dator judiciar Projuridic IPURL, organizează licitaţie publica de-
schisa cu strigare in fiecare zi de luni ora 9:30 incepand cu data de 
09.01.2023 la  sediul  filialei UNPIR  Argeş, din mun. Piteşti, B-dul 
I.C. Brătianu, nr.10, bloc B2, mezanin, jud. Argeş, pentru vânzarea 
in bloc a unui număr de 278 bucăţi matriţe de diferite dimensiuni 
pentru fabricarea profilurilor de aluminiu pentru tâmplăria termo-
pan  al căror preţ pornire licitaţie fără TVA este de  22518 lei; 
În toate cazurile ofertanţii vor trebui să depună o cerere de partici-
pare la licitaţie ce va fi însoţită de următoarele documente: dovada 
achitării cauţiunii de minim 10% din preţul de pornire la licitaţie 
în contul Promar Construct Solution SRL - societate in faliment  
nr. RO07 BUCU 1091 3042 4600 7RON deschis la ALPHA BANK  
sucursala Piteşti;  copie Certificat de înregistrare firma; Imputerni-
cire pentru cel ce reprezinta firma la licitaţie; copie carte de iden-
titate a celui ce participă la licitaţie; până in ziua premergatoare 
licitaţiei ora  12.00, la adresa de email projuridic2010@yahoo.com  
originalele urmând a fi prezentate în ziua licitaţiei. Relaţii supli-
mentare se pot obţine zilnic intre orele 10 - 14 la telefon  0729 
980 402. 

SERVICIUL PUBLIC DE EXPLOATARE A PATRIMONIULUI MU-
NICIPIULUI PITEŞTI, cu sediul in Piteşti, str.Calea Bucureşti, bl.U3 
parter, CÎF RO 18812396, telefon 0248/210.380, int.125, organizează 
LICITATII PUBLICE cu plic închis ȋn data de 18.01.2023, pentru am-
plasarea unor construcţii provizorii pentru comercializare produse 
de panificatie,conform HCL 417/29.09.2022 si OUG 57/2019, după 
cum urmează:
- la ora 9:00 pentru ȋnchirierea unui teren de 8 mp, situat in Piteşti, 
bloc D3, bulevardul Nicolae Bălcescu, 
- la ora 10:00 pentru ȋnchirierea unui teren de 8 mp, situat in bloc 
R1Bis, strada General Eremia Grigorescu;
- la ora 11:00 pentru închirierea unui teren de 8 mp, situat in bloc P1, 
strada General Eremia Grigorescu;
- la ora 12:00 pentru ȋnchirierea unui teren de 8 mp, situat in bloc P1, 
strada General Eremia Grigorescu;
- la ora 13:00 pentru închirierea unui teren de 8 mp, situat in bloc 30, 
strada Mihai Eminescu.
Înscrierile pentru participarea la licitaţie (taxa participare 200 lei; cai-
etul de sarcini 300 lei) si informaţiile suplimentare se pot obţine de la 
sediul instituţiei. Ofertele se depun in două plicuri sigilate, unul ex-
terior si unul interior, conform documentaţiei aprobate, la secretari-
atul instituţiei. Data limită de depunere a ofertelor de participare la 
licitaţie este de 17.01.2023, ora 15:00.
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HOTEL VICTORIA 

ANGAJEAZĂ: 
- CAMERISTĂ 
- OSPĂTAR.

Tel. 0722.320.047, 
între orele 10-18.

PENSIUNE PITEȘTI 
angajează AJUTOR 

DE BUCĂTAR 
(FATĂ), cu experiență, 

nefumătoare. Salariu 
2.500 lei în mână. 
Tel. 0744. 313.776.

PENSIUNE PITEȘTI 
angajează 

BUCĂTAR, 
cu experiență. 

Salariu 3.000 lei 
în mână. 

Tel.0744.313.776.

SC CONSTRUCTII 
ANGAJEAZA URGENT:
-OPERATOR INCAR-
CATOR TELESCOPIC

-OPERATOR 
EXCAVATOR

-SEF SANTIER
RELATII LA TEL. 

0729101887.

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.

S.C. ARGIF S.A. 
angajează: 

J INGINERI producţie 
ofertare J TEHNICIAN 

devize. Cerinţe: cunoştinţe 
program Doclib şi expe-

rienţă. Tel. 0248/ 219309.

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ: 

n LĂCĂTUŞ MECANIC de asam-
blare n LĂCĂTUŞ MECANIC de 

întreţinere şi reparaţii  n OPERATOR 
maşini COMANDĂ NUMERICĂ 
n ELECTRICIAN  întreţinere şi 

reparaţii n INGINER de cercetare 
ROBOTI INDUSTRIALI.

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.

Anunţ vânzare
Lichidări Info Consult IPURL(fosta SPRL), in calitate de li-
chidator 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 Spe-
cializat 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 
Codul de procedură Civilă, organizează in data de 26.01.2023, 
orele 11,00, la sediul lichidatorului judiciar din Câmpulung, str. 
Republicii, nr.35, et.2, jud. Argeş,  licitaţie publică deschisă, as-
cendentă, cu strigare, având ca obiect vânzarea bunurilor mo-
bile: 1.Mijloace de transport, la preţul de 24.900 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 tele-
fonul 0744.772.619; e-mail gheorghe.banu@gmail. com.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze. 

Tel. 0722301315.

S.C. CELLY RO  S.R.L. 
PITESTI angajeaza :

LUCRĂTOR  
COMERCIAL  
STAŢIE PECO

(bărbat)
Relaţii la tel. 0759 013339.

SCF PLASTIC FACTORY 
din Ştefăneşti, Argeş, 

angajează EXTRUDERIST 
şi OPERATOR MAŞINI 

cu sau fără experienţă 
în mase plastice. 

Salariu avantajos + 
bonuri de masă.

Relaţii, la tel. 0745183461.

ANUNŢ DE MEDIU
SC MULTICOLOR BROD 2008 SRL, cu sediul în 
oraş Topoloveni, Calea Bucureşti, nr. 45 prin cere-
rea depusă la APM Argeş a solicitat autorizaţie de 
mediu pentru desfăşurarea activităţii: cod CAEN 
1413 - FABRICAREA ALTOR ARTICOLE DE ÎM-
BRĂCĂMINTE, în localitatea oraş Topoloveni, Calea 
Bucureşti nr. 45. 
Informaţii referitoare la prezenta activitate precum 
şi eventualele sugestii şi contestaţii şe pot obţine, re-
spectiv depune, în scris, sub semnătură şi cu date de 
identificare la sediul APM Argeş, str. Egalităţii, nr. 50, 
tel. 0248/ 213099, în termen de 15 zile lucrătoare de la 
publicarea(afişarea) anunţului. 

ANGAJEZ 
VÂNZĂTOARE magazin 
alimentar(ieşire cartier 
Trivale, la intrare în sat 
Smeura). Salariu mo-

tivant. Tel. 0744313658. 

ANGAJĂM 
ELECTRICIENI 

cu sau fără experienţă. 
Permis conducere categoria 

B. Tel. 0738897760.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere 
a acordului de mediu

COMUNA BRADU, anunță publicul interesat asu-
pra depunerii solicitării de emitere a acordului de me-
diu pentru proiectul: ,,Amenajare canal pluvial Valea 
Geamăna și modernizare strada Valea Geamăna, com. 
Bradu, jud. Argeș’’, propus a fi amplasatîn comuna Bra-
du, satul Geamăna, strada Valea Geamăna, jud. Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr. 
50A, jud. Argeș, în zilele de luni-vineri, orele 8-13 și la 
sediul comunei BRADU, com. Bradu, satul Bradu, str. 
Principală nr. 364, jud. Argeș, în zilele de luni-vineri, în-
tre orele 8-13.
Observațiile psublicului se primesc zilnic la sediul APM 
Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr. 50A, jud. Ar-
geș.
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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, Piteşti şi Bascov. 

Relaţii, tel. 0748192233.

ANGAJAM:

- CONFECTIONERI 
- CUSATORI. 

Tel. 0720.638.047.

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

Specializată în fabricarea 
de piese auto pentru 

motorsport şi industria 
automotive

ANGAJEAZĂ 
- ŞEF ATELIER VOPSITORIE
- VOPSITORI
- TEHNICIENI/OPERATORI finisare piese
- OPERATORI VOPSITORIE – muncitori necalificaţi
Cerinţe: - persoane serioase, organizate, atente la de-
talii, dinamice.
Oferim: salarii foarte atractive, contract pe perioada 
nedeterminată, tichete de masă, decontare transport, 
loc de muncă stabil în cadrul unei companii în plina 
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

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI 

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

Tel. 0754609807.

AICI SE ÎNVAȚĂ O MESERIE!
ALEGEȚI FORMAREA PROFESIONALĂ DE CALITATE !!!

ATP ARGEȘ 1990-CASA SINDICATELOR ETAJ 1, SECRETARIAT A, ULTRACENTRAL
ANUNȚĂ  PRIMA DESCHIDERE GENERALĂ DE  CURSURI DE 

CALIFICARE A ANULUI 2023, JOI

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

CURSUL DE STIVUITORIST - calificare si autorizaţie ISCIR. 
ÎNSCRIERI ŞI RELAŢII  PÂNĂ LA DATA DE 26 IANUARIE 2023   

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.

•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 
CARTON              
 •DULGHER, TÂMPLAR, 
PARCHETAR
•FIERAR BETONIST
•CONSTRUCTOR CĂI 
FERATE

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

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

 26 IANUARIE 2023

•  OPERATORI INTRODUCERE, VALIDARE, PRELUCRARE DATE  -  CURS DE CALIFICARE AUTOR-
IZAT DE MINISTERUL MUNCII ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
• SECRETARIAT INFORMATIZAT - in colaborare cu Centrul de Pregatire în Informatica, Bucuresti 
- 500 RON
• IMPORTANT! Cursul de CONTABILITATE, CURS DE CALIFICARE AUTORIZAT DE MINISTERUL 
MUNCII ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE – pentru toti intreprinzatorii particulari; eviden-
ta contabila pentru societati comerciale 
•ADMINISTRATOR IMOBILE - DE CONDOMINII (ADMINISTRATOR BLOC) 
ATENTIE! Conform legii 196/2018, ca sa puteti profesa, trebuie  sa detineti un CERTIFICAT DE 
CALIFICARE.

Înscrieri şi relaţii până JOI, 26 IANUARIE 2023 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

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

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

CĂMIN de 
BĂTRÂNI angajează 

INFIRMIERĂ şi 

ASITENTĂ 
MEDICALĂ. 
Tel. 0731686295.

PENSIUNE PITEȘTI 
angajează 

CAMERISTĂ, 
cu experiență, ne-
fumătoare. Salariu 
2.400 lei în mână. 
Tel.  0744. 313.776.

FIFTY GSM angajeaza 
CONSULTANT VÂNZĂRI 
în domeniul accesoriilor 
GSM, locaţie ViVO Mall 
Piteşti. Se oferă salariu 

plus bonus. 
Detalii, la 0757.115.358

ANGAJEZ 

VÂNZĂTOR 
CHIOŞC PRESĂ. 

Tel. 0743111581.

SC ANGAJEAZA: 
- LĂCĂTUŞI MECANICI

- SUDOR ELECTRIC şi CO2 
- ELECTICIAN sau ELEC-

TROMECANIC. SALARIU NET 
DE LA 2.400 LEI + bonuri de 

masă. Tel. 0726348221.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosa-
rul 91/1259/2018 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeş, 
oferă spre vânzare prin licitaţie deschisa cu strigare, in data 
de  12.01.2023 ora 11:00, in data de 19.01.2023 ora 11:00 si in 
data de 26.01.2023 ora 11:00, in Pitești, str.9Mai, nr.36, jud Ar-
geș, mijloace fixe compuse ( televizoare, frigidere, spalatoare, 
masa rece, masa calda, friteuze, grătare, hote, congelatoare, 
aer condiționat, cabina paza, chiuvete inox,) la pretul total de 
161.949 lei + TVA si Obiecte de inventar ( aplice, aer condițion-
at, aspiratoare, boluri, pahare, raviere, salatiere, scrumiere, stor-
catoare, vaze, farfurii, furculite, huse scaune, linguri, lingurite, 
etc ) la pretul total de 111.701 lei + TVA. In vederea partic-
ipării la licitaţie, ofertanţii vor achizitiona caietul de sarcini si 
vor depune in contul deschis de lichidatorul judiciar, cel mai 
târziu cu o zi pana la data  licitaţiei, o cauţiune in cuantum de 
10% din prețul de pornire al licitației. Detalii se obţin la tel: 
0740475296 si la adresa de e-mail argesinsolv@yahoo.com

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in do-
sarul 291/1259/2014 aflat pe rolul Tribunalului Specializat 
Argeș, oferă spre vânzare prin licitație deschisa cu strigare 
in 19.01.2023 ora 14:30, in data de 26.01.2023 ora 14:30 si in 
data de 02.02.2023 ora 14:30 in Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. 
Arges: Autoutilitara Man TGM 18.240 Camion fabricat in 
2007, nefuncțional – 19.250 lei+ TVA, Autotractor TAF 900P 
nefuncțional, fabricat in 2007 – 11.000 lei + TVA; Autoutili-
tara camion nefuncțional din 2002 – 6.132,50 lei + TVA; Us-
cător industrial – 28.600 lei + TVA; In vederea participării la 
licitație, ofertanții vor depune in contul deschis de lichidator-
ul judiciar, cel mai târziu pana la ora licitației, o cauțiune in 
cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației. Detalii la nr. 
0740.475.296

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosa-
rul nr. 119/1259/2020  la Tribunalul Specializat Argeș, oferă 
spre vânzare prin licitație deschisa cu strigare, in data de 
19.01.2023 ora 16:30, in data de 26.01.2023 ora 16.30 si in data 
de 02.02.2023 ora 16:30 in Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Argeș: 
Mercedes Benz ML 500, fabricat in 2005, benzina, negru, ne-
funcțional la prețul de 19.414 lei + TVA.  In vederea participării 
la licitație, ofertanții vor depune in contul deschis de lichida-
torul judiciar, cel mai târziu pana la ora licitației, o cauțiune in 
cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației. Detalii se 
obțin la tel: 0740.475.296;

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosa-
rul 7224/118/2016 aflat pe rolul Tribunalul Constanța - Secția 
a II-a civilă, oferă spre vânzare prin licitație deschisa cu stri-
gare, in data de 12.01.2023 ora 13:00 si 19.01.2023 ora 13:00, 
in Pitești, str.9Mai, nr.36, jud Argeș, construcție tip moara din 
1988, in cladire cu demisol partial + parter + 3 etaje = 4 partial, 
cu teren in suprafata de 3.000 mp, situata in loc. Albesti, DJ 391, 
jud. Constanta la pretul de 330.593 lei + TVA si Teren extra-
vilan in suprafață de 2.042mp siruat in Mihaiesti, sat Negreni, 
pct Cang Negreni, jud. Valcea, la pretul de 19.405 lei. In vederea 
participării la licitație, ofertanții vor achiziționa caietul de sar-
cini si vor depune in contul deschis de lichidatorul judiciar, cel 
mai târziu cu o zi pana la data  licitației, o cauțiune in cuantum 
de 10% din prețul de pornire al licitaţiei. Detalii se obţin la tel: 
0740.475.296.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosa-
rul 429/1259/2013 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, 
oferă spre vânzare prin licitație deschisa cu strigare, in data 
de  13.01.2023 ora 13:30, in data de 20.01.2023 ora 13:30 si in 
data de 27.01.2023 ora 13:30, in Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. 
Arges: Autoturism Toyota Corolla  din 2003, nefuncționala la 
prețul de 7.600 lei + TVA si Autoturism Fiat Panda din 2005 
nefuncțională la prețul de 5.640 lei + TVA. Detalii se obțin la 
tel: 0740.475.296.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul 
nr. 290/1259/2019  la Tribunalul Specializat Argeș oferă prin 
licitație publica deschisa cu strigare in data de 12.01.2023 
ora 10:30, in data de 19.01.2023 ora 10:30 si in 26.01.2023 ora 
10:30 in Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Argeș: Autoutilitara Ford 
Transit fabricat in 2008, nefuncționala la prețul de 6.528,20 lei 
+ TVA; Autoutilitara Fiat Ducato fabricata in anul 2006, ne-
funcțională la prețul de 4.080,30 lei + TVA; Autoutilitara MAN 
TGL8.220/4X2BL fabricata in 2009, nefuncționala la pretul de 
19.584,60 lei + TVA;  Autoutilitara MAN TGA01//18413 fab-
ricata in 2002, nefunctionala la pretul de 22.848,70 lei + TVA; 
Semiremorca SAMRO tipul SR334// fabricata in 1997 la pretul 
de 5.712,35 lei + TVA; Detalii la nr. 0740.475.296.

Companie de construcții în plină dezvoltare 
își mărește echipa! ANGAJĂM 

MUNCITORI NECALIFICAȚI, FIERA-
RI, DULGHERI, ZIDARI şi OPERATOR 

minibuldoexcavator, utilaj nou, în 
condiții avantajoase: asiguram transport către șant-
ier, tichete de masă, salariu în funcție de performanță! 

Vino în echipa noastră de profesioniști!
Mai multe detalii, la tel. 0742.112.063.
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