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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND pianinã cu 
corzi( instrument 
nobil), perfectã 

stare. 0744313866.  
(C.100120230011) 

STÂLPI, ºpalieri me-
talici noi pentru gar-
duri- vie, 2,10 m, 25 lei/ 
bucatã. 0765376535. 
(C.100120230003)

VÂND canapea exten-
sibilã, în stare bunã, 
preþ 500 lei, negocia-
bil. Tel. 0734550921. 
(C.250120230012)

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

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

VÂND voucher, euro 
3. Tel. 0761687014.  

(C.040120230002)

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND urgent gar-
sonierã Gãvana 3. 
Tel. 0729847987. 
(C.180120230009)

VÂND garsonierã zonã 
centralã, cf. 1, decoman-
datã, amenajatã, cen-
tralã. Tel. 0752613667. 
(C.260120230005)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 2 ca-
mere, et. 4, Eremia Grigo-
rescu. Tel. 0773985547.  
(C.250120230010)

VÂND apartament 2 ca-
mere, zona Spitalul Mili-
tar,  43.000 euro, nego-
ciabil. Tel. 0799663403. 
(C.180120230005)

VÂND apartament 2 ca-
mere, et. 4, Eremia Grigo-
rescu. Tel. 0773985547.  
(C.250120230010)

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

VÂND casã Bradu, 
8 camere, living, 

garaj, 4 bãi, 2 balcoa-
ne, toate utilitãþile. 
Tel. 0744313866. 
(C.100120230010) 

VÂND casã parter, 
1.500 mp teren, în co-
muna Meriºani- Dobro-
gostea, stradal. Tel. 
0735079350; 0727747603. 
(C.200120230003)

VÂND casã ultracen-
tral (zona Sf. Vineri), 
5 camere, grãdinã, 

toate utilitãþile. 
Tel. 0744313866. 
(C.100120230009)

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

VÂND casã ºi te-
ren, Topoloveni. 
Tel. 0729504874.  
(C.190120230010) 

TERENURI
VÂND teren Moºoa-

ia, stradal. Tel. 
0740135566.  

(C.100120230006) 

VÂND teren la munte, 
pretabil cabanã, 

500 mp, Poieniþele 
Vâlsanului( lângã 

Brãdet), în apropierea 
pârtiei de ski Moliviº. 

Tel. 0744313866. 
(C.100120230008)

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

VÂND teren 1.500 mp, 
casã+ curte + 5.000 mp 
arabil sat Hinþeºti, preþ ne-
gociabil. Tel. 0773985547. 
(C.250120230011)

VÂND teren ªtefãneºti 
1.700 mp, preþ conve-
nabil. Tel. 0745937342. 
(C.250120230013)

VÂND teren 1.500 mp, 
casã+ curte + 5.000 mp 
arabil sat Hinþeºti, preþ ne-
gociabil. Tel. 0773985547. 
(C.250120230011)

VÂND teren ªtefãneºti 
1.700 mp, preþ conve-
nabil. Tel. 0745937342. 
(C.250120230013)

SPAŢII
OFER spre închiriere 45 
mp, Exerciþiu- piaþa Tra-
ian. Tel. 0744860702. 
(C.200120230002)

ÎNCHIRIERI
Garsonierã la curte, 

1 bãiat-650 lei, Prun-
du. 0743922377.  
(C.130120230003)

PRIMESC în gazdã o 
fatã, Trivale- Compex 
3. Tel. 0723467539.  
(C.250120230007)

OFER închiriere gar-
sonierã utilatã, Gãva-
na 3. Tel. 0726828408.  
(C.250120230008)

GARSONIERÃ. Ofer-
ta zilei! 4 bãieþi, 450 
lei/ persoanã, la curte 
Prundu. 0743922377. 
(C.130120230004)

PRIMESC în gazdã la 
casã -curte, zona Poliþie- 
Rãzboieni. 0773331186.  
(C.240120230001)

PRIMESC în gazdã o 
fatã, Trivale- Compex 
3. Tel. 0723467539.  
(C.250120230007)

OFER închiriere gar-
sonierã utilatã, Gãva-
na 3. Tel. 0726828408.  
(C.250120230008)

ÎNCHIRIEZ/vând  aparta-
ment 2 camere, zona Cra-
iovei. Tel. 0744533118. 
(C.160120230005)

ÎNCHIRIEZ apartament, 
zona Dedeman, avan-
tajos. Tel. 0744963528. 

(C.180120230006)

LOCURI DE VECI
VÂND criptã 2 locuri, li-
berã, Cimitirul Sf. Gheor-
ghe, zona nouã, 23.000 
lei. Tel. 0773328868. 
(C.170120230004)

VÂND 4 locuri de veci în 
cavou 8 locuri, construit 
2023, Cimitirul Sf. Ghe-
orghe. Tel. 0757845105.  
(C.180120230012)

CUMPĂRĂRI
AUTO

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

SERVICII
ÎNGRIJIRE

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

PRESTĂRI
SERVICII

CADASTRU- carte fun-
ciarã. GPS- RTK. Tere-
nuri- 500 lei! Apartamen-
te- 300 lei. 0723290682.  

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

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. (C.180120230010)

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.

10.02.2023

VÂND CEREALE: 

GRÂU, PORUMB, 
FLOAREA SOARELUI. 

Tel. 0745.134.126. 

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.
TRIBUNALUL ARGEȘ, 

bd. I.C. Brătianu nr.7, Pitești, jud. Argeș, cod fiscal 
4318083, tel/fax 0248/214.600, 

ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE pentru ÎNCHIRIERE 
suprafețe situate în imobile proprietate publică a stat-
ului (instanțe judecătorești), destinate activității de 
copiere acte și vânzare de carte juridică. Documentația 
se obține gratuit de pe site-ul Tribunalului Argeș www.
just.ro sau de la sediul instituției. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 30.01.2023. Ofertele se depun 
într-un exemplar până la 06.02.2023, ora 10.00. Ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 06.02.2023 ora 11.00, 
la sediul Tribunalului Argeș. Instanța de soluționare a li-
tigiilor: Tribunalul Argeș, telefon 0248/216.599, e-mail: 
tr-arges@just.ro. Termenul pentru sesizarea instanței 
este maxim 3 zile.  Data transmiterii anunțului în ve-
derea publicării: 12.01.2023.



M
ica şi m

are publicitate
Curierul zilei - pag. 9

Vineri, 27 ianuarie 2023 
(C.110120230001)

TRANSPORT CU 
DUBÃ. 0762133044. 
(C.110120230014)

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

DEVIZE ºi proiectare con-
strucþii. Tel. 0724874964.  
(C.050120230007)

T R A N S P O R T / 
Mutãri. 0746063023.  
(C.160120230013)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.190120230009)

PIERDERI
PIERDUT certificat mem-
bru OAMGMAMR filiala 
Argeº, AG 001492, pe 
numele Grigore Elena 
Mãdãlina. Se declarã nul. 
(C.260120230001)

PIERDUT foaie matricolã, 
eliberatã în 22.06.1992 
de Universitatea Tran-
silvania din Braºov, pe 
numele Ionescu Rodica 
Elena. Se declarã nulã.  
(C.260120230002)

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.

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

DOMN, locuiesc sin-
gur, caut doamnã/ dom-
niºoarã pentru priete-
nie, socializare. Rog 
seriozitate. 0753427282. 
(C.170120230010)

TÂNÃR, 1,75/ 80/40, lo-
cuinþã, auto, serviciu 
doresc cunoºtinþã cu 
doamnã pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0756303583. 
(C.200120230004)

DOMN, 50 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie/ cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.130120230008)

CAUT doamnã de pre-
ferinþã posesoare per-
mis. Pensionar, auto, 68 
ani. Tel. 0733903888. 
(C.240120230005)

PENSIONAR doresc 

cunoºtinþã cu doam-
nã educatã, nefumã-
toare, sãnãtoasã, gos-
podinã. 0773395906.  
(C.250120230014)

ANIMALE
VÂND porc de carne 
crescut în gospodãrie 
proprie, rasa marele alb, 
120 kg. Tel. 0722755054. 
(C.240120230002)

ANGAJĂRI
S.C. ANGAJEAZÃ ope-
rator prelucrare cauciuc 
ºi lãcãtuº mecanic. Ofe-
rim condiþii avantajoa-
se de muncã ºi salari-
zare. Tel. 0722643905.  
(C.110120230011)

ANAGAJEZ ºofer trans-
port intern, 3,5 tone. 
Tel. 0722370779. 
(C.120120230001)

ANGAJEZ în con-

strucþii. 0766301300.  
(C.030120230006)

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

ANGAJEZ 
FEMEIE sau CUPLU, 

pentru curăţenie 
casă şi grădina,120 
Ron/persoană/zi.
Telefon 0753148369.

ANGAJÃM personal re-
staurant: barmani, os-
pãtãriþe, ajutori bucãtar, 
pizzeri. Tel. 0753955346. 
(C.170120230006)

S.C. angajeazã ºofer 
TIR (tur-retur), cu expe-
rienþã. Tel. 0730585259.  
(C.170120230009)

PENSIUNE angajea-
zã recepþionerã mena-
jerã. Tel. 0728057242. 
(C.180120230002)

CURS agenþi securitate 
ºi responsabil gestionare 
deºeuri. Tel. 0756364499.  
(C.190120230002)

ROMCOLET angajea-
zã ºofer pentru distri-
buþie produse patise-
rie. Tel. 0720063266. 
(C.190120230006)

ANGAJEZ croitoreasã. 
Tel. 0743356969. 
(C.200120230005)

ANGAJEZ muncitori 
în construcþii. Salariu 
motivant. Asigur caza-
re.Tel. 0744355166.  
(C.130120230001)

SOCIETATE de con-
strucþii angajeazã in-
stalatori, faianþari ºi zu-
gravi. Tel. 0744324670.  
(C.250120230001)

S.C. EUROGUARD SE-
CURITY 2007, angajeazã 
pe postul de contabilitate 
primarã -secretariat per-
soanã de sex feminin, 
având cunoºtinþe în dome-
niu, comunicativã ºi socia-

bilã, începând cu data de 
15.02.2023. C.V. -urile se 
primesc la sediul societãþii 
sau prin e-mail: eurogu-
ardpitesti2007@gmail.
com Tel. 0758513153.  
(C.250120230006)

ANGAJEZ ºofer categoria 
C, camion 7.5 t, cu/ fãrã 
experienþã, curse- Româ-
nia- Franþa ºi retur. Sala-
riu atractiv. 0724268382.  
(C.180120230007)

SOCIETATEA DA & Ali 

Logistic Speed SRL din 
Piteşti angajează 1 per-
soană conducător auto, 
transport rutier de măr-
furi. Cerinţe: studii medii, 
limba engleză nivel con-
versaţional, experienţa nu 
este necesară. Informa-
ţii la numărul de telefon 
0770183039. Depunerea 
CV-urilor se va face la 
adresa de email: office@
jobsmarket.ro până la data 
de 30.01.2023. O.P.005

COMEMORĂRI

Ziarul nostru îşi rezervă dreptul de a-şi selecta 
clienţii pentru anunţurile de mică publicitate.

Duminicã, 29.01.2023, scum-
pa mea soþie MARIA VERONI-
CA BÃSESCU ar fi împlinit 80 
ani. Dar cu 8 luni înainte, a tre-
cut în nefiinþã.  Veºnicã amintire! 
Cu dor nestins Radu Bãsescu. 
(C.260120230007) 

 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

OFERTĂ specială PUBLICITATE CURIER TV
MACHETĂ Tv – durată 10 secunde

- 3 apariţii între orele: 14.00 – 17.00, în 
reluare 01.00 – 04.00

- 3 apariţii orele: 21.00 – 24.00, în relu-
are 10.00-13.00

TOTAL 12 apariţii/zi – 100 lei /zi
Tel. 0248.215.740 / 0248.215.726

0348.401.525.

Curierul Zilei 
angajează 

AGENT 
PUBLICITAR 

cu experienţă.
Aşteptăm 

CV-uri la e-mail: 
office@curier.ro

SOCIETATE COMERCIALĂ angajează:
n SUDORI ELECTRICI n ELECTRICIAN n INGIN-
ER CONSTRUCŢII CIVILE n MANAGER PROIECT 
PENTRU LUCRĂRI APĂ-CANAL n INGINER HI-
DROTEHNICIAN - instalaţii pentru post Şef Şan-
tier n CANALIŞTI n DULGHERI n ZIDARI.

Relații la tel. 0723389777.

Companie de construcţii în plină dezvoltare 
îşi măreşte echipa! ANGAJĂM 

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

minibuldoexcavator, utilaj nou, în 
condiţii avantajoase: asiguram transport către şant-
ier, tichete de masă, salariu în funcţie de performanţă! 

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

SOCIETATE COMERCIALĂ CAUTĂ URGENT
N ŞEF ATELIER N LĂCĂTUŞ DE CONFECŢII 
METALICE.
Se oferă: •   Pachet salarial motivant(tichete masa, asigu-
rari sanatate, decontare transport) •   Bonusuri personal-
izate în funcție de performanță individuală •   Un mediu 
de lucru prietenos • Oportunități de formare profesion-
ală și dezvoltare personală. 

Relații, la numărul de telefon 0736.637.628.

HOEDLMAYR LAZĂR ROMANIA angajează 
ŞOFER PROFESIONIST AUTOTRANSPORTOR
ATRIBUŢII:

 efectuează transport internaţional de autovehicule
n se încadrează în programul stabilit pentru încărcarea/
livrarea autovehiculelor n respectă timpii de conducere/
odihnă precum şi legislaţia rutieră în vigoare n utilizează 
optim şi se încadrează în normele stabilite de companie 
în ceea ce priveşte resursele necesare activitaţii (carbu-
rant, taxe de drum etc) n menţine o comunicare eficientă 
cu managerul de flotă n predă la timp şi complete, docu-
mentele aferente mărfurilor transportate precum şi doc-
umentele specifice activităţii.
CERINŢE: n  posesor permis de conducere categoriile: B, 
C, E n posesor atestat transport marfă şi agabarit n pos-
esor de card tahograf n disponibil la lucrul în spaţiul in-
tracomunitar n minimum 1 an experienţă în conducerea 
de autotrailere şi în încărcarea-descărcarea şi asigurarea 
maşinilor transportate.

Pentru mai multe detalii, persoanele interesate pot 
suna la numărul de telefon 0720700433.

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează 
MANIPULANT - 2 posturi 

pentru depozitul Albota şi Piscani (Bemo). Se acordă 
salariu motivant, bonusuri şi tichete de masă.  

Relaţii, la telefon 0744.508.005.
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ANGAJĂM: 
- BUCĂTAR 

- CAMERISTĂ 
FEMEIE ÎNGRIJIRE 

HOTEL. 
Tel. 0722247801.

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează 
MANIPULANT - 2 posturi 

pentru depozitul Albota şi Piscani (Bemo). Se acordă 
salariu motivant, bonusuri şi tichete de masă.  

Relaţii, la telefon 0744.508.005.

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.

ANGAJĂM 

ŞOFER pentru 
livrare PRODUSE 
de PANIFICAŢIE. 

Tel. 0756049965.

SC CONSTRUCŢII 
ANGAJEAZĂ URGENT 

PAVATOR 
pentru GERMANIA.

RELAŢII, LA TEL. 
0729101887.

GARDEN PUB 
angajează 

AJUTOR BUCĂTAR şi 
SPĂLĂTOR VASE cu sau 

fără experienţă. 
Tel. 0733956281.

Centru de Echitație 
,, Andaluz “ 

își mărește echipa.  
Avem nevoie de 
INSTRUCTORI 

călărie și 
ÎNGRIJITORI cai. 
Dacă iubești caii și 

echitația  va așteptăm 
la Centrul nostru! 
Relații, la telefon: 

0757.074.456.

Societate de 
construcții angajează 

MANAGER PROIECT 
și INGINER 

PRODUCŢIE, cu sau 
fără experiență. 

Relații, la telefon 
0746.116.392.

PENSIUNE PITEȘTI 
angajează 

CAMERISTĂ, 
cu experiență, 

NEFUMĂTOARE. 
Salariu 2.400 lei în mână. 

Tel.  0744. 313.776.

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

tivant. Tel. 0744313658. 

Societate de construcţii din Italia angajează în condiţii 
foarte avantajoase: n     TÂMPLARI  

n   FINISORI n   RIGIPSARI n   FAIANŢARI
Vă rugăm să ne transmiteţi CV-urile dumneavoastră la următoarele 
adrese de mail: -        iuliana.belcea@grouptib.email
-        felicia.isbasescu@grouptib.email
-        nicoleta.ciobanu@grouptib.email
Pentru detalii şi informaţii necesare, vă stăm la dispoziţie la 
următoarele numere de telefon: 0747 198704 / 0754 074889  
Detaliile în ce priveşte condiţiile de angajare şi cuantumul 
salariului se oferă telefonic.

Societate de construcţii din Franţa angajează în condiţii 
foarte avantajoase: n     LĂCĂTUŞI MECANICI 

 n   SUDORI CO2 n   ELECTRICIENI 
Vă rugăm să ne transmiteţi CV-urile dumneavoastră la următoarele 

adrese de mail: -        iuliana.belcea@grouptib.email
-        felicia.isbasescu@grouptib.email
-        nicoleta.ciobanu@grouptib.email
Pentru detalii şi informaţii necesare, vă stăm la dispoziţie la 
următoarele numere de telefon: 0747 198704 / 0754 074889  
Detaliile în ce priveşte condiţiile de angajare şi cuantumul 
salariului se oferă telefonic.

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.

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează 

GESTIONAR 
DE DEPOZIT, 

cu sau fără experiență. 
Relații suplimentare la 

tel. 0740.774.129  

GENERAL TRUST 
ARGEŞ S.R.L.

 PITEŞTI angajează
INSPECTOR RESURSE 

UMANE. Relaţii, la 
tel. 0770.326.229.

Specializată în fabricarea 
de piese auto pentru 

motorsport şi industria 
automotive

ANGAJEAZĂ: 
- VOPSITOR AUTO 

- RESPONSABIL/TEHNICIAN AUTOCLAVA
Cerinţe: - persoane cu experienţă, persoane serioase, orga-
nizate, atente la detalii, dinamice.
Oferim: salariul motivant, contract pe perioada nede-
terminată, 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

 Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru Romania modernă şi reformată“

        Comuna Bradu anunță începerea proiectului cu titlul  ”Achiziția de microbuz 
nepoluant pentru Comuna Bradu, județul Argeş”, cod C10-I1.1-151, Investiția I.1.1 
- Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule 
nepoluante), implementat de Comuna Bradu, județul Argeş, conform contractului de 
finanțare nr. 134676/28.11.2022, finanțat prin Planul Naţional pentru Redresare şi Re-
zilienţă al României în cadrul componentei 10 – Fondul Local.

Proiectul se derulează pe perioada cuprinsă între 28.11.2022 şi 27.11.2025.

Obiectivul proiectului îl reprezintă elaborarea ”Achiziția de microbuz nepoluant pent-
ru Comuna Bradu, județul Argeş” 

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 1.230.675,00 lei, la care se adaugă 
TVA în valoare de 233.828,25 lei.

Persoană de contact:
Primar - Stroe Dănuț Trandafir

bradu@ag.e-adm.ro   
0248279412

 „Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Adminis-
trației  finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență 
al României și din fonduri naționale”
      
 „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii 
Europene sau a Guvernului României”

“PNRR. Finantat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”
  https://mfe.gov.ro/pnrr/                        https://www.facebook.com/PNRROficial/

 Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru Romania modernă şi reformată“

       Comuna Bradu anunță începerea proiectului cu titlul “Realizare staţii de reîncăr-
care vehicule electrice Comuna Bradu județul Argeş”, cod C10-I1.1-151, Investiția 
I.1.3-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-puncte de reîncarcare ve-
hicule electrice, implementat de Comuna Bradu, județul Argeş, conform contractului 
de finanțare nr.134676/28.11.2022 finanțat prin Planul Naţional pentru Redresare şi 
Rezilienţă al României în cadrul componentei 10 – Fondul Local.

Proiectul se deruleaza pe perioada cuprinsa între 28.11.2022 si 27.11.2025.

Obiectivul proiectului îl reprezintă “Realizare statii de reîncarcare vehicule electrice 
Comuna Bradu, județul Argeş”.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 246.135,00 lei, la care se adaugă 
TVA în valoare de 46.765,65 lei.

Persoană de contact:
Primar - Stroe Dănuț Trandafir

bradu@ag.e-adm.ro
 0248279412

 „Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Adminis-
trației  finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență 
al României și din fonduri naționale”
      
 „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii 
Europene sau a Guvernului României”

“PNRR. Finantat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”
  https://mfe.gov.ro/pnrr/                        https://www.facebook.com/PNRROficial/

RESTAURANT PITEȘTI 
angajează 

AJUTOR DE BUCĂTAR cu 
experiență și PERSONAL 

SPĂLAT VASE. 
Tel. 0766. 574.707.
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ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI 

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

Tel. 0754609807.

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.

ANGAJAM:

- CONFECTIONERI 
- CUSATORI. 

Tel. 0720.638.047.

Curierul Zilei 
angajează 

AGENT PUBLICITAR 
cu experienţă.

Aşteptăm CV-uri la 
e-mail: office@curier.ro

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează
ŞOFER, CAMION 40 tone. 

Program de lucru luni - vineri, numai de zi. 
Se acordă salariu motivant, bonusuri şi ti-

chete de masă.Relaţii, la telefon 0744.508.005.

NEW DESING COMPOSITE 
angajează: 

ŞOFER 
TIR 

INTERN, 
PRELATĂ/CIS-

TERNĂ AD BLUE, 
NON ADR

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.

HOTEL VICTORIA 
ANGAJEAZĂ: 

- CAMERISTĂ 
- OSPĂTAR.

Tel. 0722.320.047, 
între orele 10-18.

SC CONSTRUCŢII 
ANGAJEAZĂ URGENT

 INGINER 
CONSTRUCTII.
RELAŢII,  LA TEL. 

0729101887.

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII angajează 
n TEHNICIAN DEVIZE  Cerinţe: studii superioare
n BULDOEXCAVATORIST 
n LĂCĂTUŞ MECANIC n INSTALATOR  
n MUNCITORI NECALIFICAŢI.

Relaţii, tel. 0248 27 27 97, e-mail: 
deltatermoconstruct@yahoo.com; 

office@deltatermoconstruct.ro

SC CONSTRUCTII 
ANGAJEAZA URGENT:
-OPERATOR INCAR-
CATOR TELESCOPIC

-OPERATOR 
EXCAVATOR

-SEF SANTIER
RELATII LA TEL. 

0729101887.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze. 

Tel. 0722301315.

S.C. CELLY RO  S.R.L. 
PITEŞTI angajează :

CAMERISTĂ,  
Hotel Celly.
Relaţii la tel. 

0724.170.604.
Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

experienţă în domeniul presei de 
preferat STUDENŢI, PENSIONARI, 
zona Mioveni, Piteşti şi Bascov. 

Relaţii, tel. 0748192233.

SC ANGAJEAZĂ: 
- LĂCĂTUŞI MECANICI

- SUDOR ELECTRIC şi CO2 
- ELECTICIAN sau ELEC-

TROMECANIC. SALARIU 
NET DE LA 3.150 LEI + 1 
bon/zi. Tel. 0726348221.

ZARIS AUTOCOM, 
cu sediul în Mărăcineni angajează: 
D ŞOFER distribuţie 
pâine D MECANIC 

D ELECTROMECANIC 
ÎNTREŢINERE.
Salarii atractive, 

program de lucru optim. 
Tel. 0729.218.498, 

0724079452. 

SOCIETATE DE 
CONSTRUCȚII 

angajează 
JURIST.

Tel 0761.348.179.

Societate de construcţii din Franţa angajează în condiţii 
foarte avantajoase: n   TÂMPLARI  

n   FINISORI n   RIGIPSARI n   FAIANŢARI
Vă rugăm să ne transmiteţi CV-urile dumneavoastră la următoarele 
adrese de mail: -        felicia.isbasescu@grouptib.email
-        iuliana.belcea@grouptib.email
-        nicoleta.ciobanu@grouptib.email
Pentru detalii şi informaţii necesare, vă stăm la dispoziţie la 
următoarele numere de telefon: 0747 198704 / 0754 074889  
Detaliile în ce priveşte condiţiile de angajare şi cuantumul 
salariului se oferă telefonic.

Societate de construcţii din Italia angajează în condiţii 
foarte avantajoase: n     LĂCĂTUŞI MECANICI 

 n   SUDORI CO2 n   ELECTRICIENI 
Vă rugăm să ne transmiteţi CV-urile dumneavoastră la următoarele 

adrese de mail: -        iuliana.belcea@grouptib.email
-        felicia.isbasescu@grouptib.email
-        nicoleta.ciobanu@grouptib.email
Pentru detalii şi informaţii necesare, vă stăm la dispoziţie la 
următoarele numere de telefon: 0747 198704 / 0754 074889  
Detaliile în ce priveşte condiţiile de angajare şi cuantumul 
salariului se oferă telefonic.

Consorțiul de lichidatori ai Oltchim S.A. – in faliment, 
ROMINSOLV S.P.R.L. și BDO BUSINESS RESTRUCTUR-
ING S.P.R.L, organizează, la sediul ROMINSOLV S.P.R.L., o 
serie de 5 licitații, în următoarele date:
1. 09.02.2023  la ora 15:00, cu termen limită de înscriere: 
01.02.2023 ora 14:00;
2. 23.02.2023  la ora 15:00, cu termen limită de înscriere: 
15.02.2023 ora 14:00;
3. 09.03.2023  la ora 15:00, cu termen limită de înscriere: 
01.03.2023 ora 14:00;
4. 23.03.2023  la ora 15:00, cu termen limită de înscriere: 
15.03.2023 ora 14:00;
5. 06.04.2023  la ora 15:00, cu termen limită de înscriere: 
29.03.2023 ora 14:00;
Ședintele de licitație sunt publice, cu strigare și cu preț 
crescător pentru vânzarea, în bloc, a Pachetului nr. 91 PIT 
- “Teren Linde” compus din 2 loturi de teren în suprafață de 
21.330 mp (nr. cad. 81197) și de 598 mp (nr. cad. 90421).
Conform extraselor CF, terenul face parte din categoria terenu-
rilor intravilane arabile.
Terenul cu nr. cadastral 81197 este grevat de un drept de su-
perficie constituit în favoarea Linde Gaz Romania S.R.L. prin 
contractul de superficie nr. 1247 încheiat pe data de 08.06.2012. 
Linde Gaz Romania S.R.L. este proprietarul clădirilor și insta-
lațiilor amplasate pe teren. Clădirile și instalațiile nu fac obiect-
ul acestei vânzari.
Linde Gaz Romania S.R.L. beneficiază de un drept de preemți-
une la achiziția terenului ce are nr. cadastral 81197.
Prețul de pornire al ședinței de licitație pentru pachetul de ac-
tive mai sus menționat este de 1.500.000 lei, exclusiv TVA.
Pasul de licitație în cazul supralicitării este de 5% din prețul de 
pornire.
Persoanele care doresc să participe la procedura de vânzare prin 
licitație publică au obligația de a constitui, anterior depunerii 
ofertei, o garanție de participare în cuantum de 10% din prețul 
de pornire care se va realiza prin transfer bancar în contul unic 
de insolvență al societății OLTCHIM S.A.
Vizionarea bunurilor se va realiza doar în fiecare zi de vineri, în 
intervalul orar 9:00-14:00. În vederea organizării vizionării este 
necesară transmiterea unei cereri în acest sens prin e-mail la 
adresa valorificari.oltchim@rominsolv.ro până cel târziu la ora 
14 :00 a zilei precedente zilei în care se va realiza vizionarea.
Ofertantii care doresc sa participe la procedura de vanzare prin 
licitație publica au obligatia de a depune cel tarziu la ora 14:00 
cu doua zile lucratoare inaintea sedintei de licitație publica la 
care doresc sa participe, personal sau prin curier, in locatia in-
dicata in Caietul de prezentare sau/si in format electronic cu 
semnatura digitala certificata extinsa la adresa de email valorifi-
cari.oltchim@rominsolv.ro, documentele specificate in cuprin-
sul Caietului de prezentare. 
Taxa de participare este de 0,5% din pretul de pornire, dar nu 
mai putin de 100 de lei si nu mai mult de echivalentul in lei a 
10.000 EURO, la care se adauga TVA. 
Pentru informatii suplimentare sau pentru solicitarea organi-
zarii unei vizionari va rugam sa ne contactati prin intermediul 
e-mail-ului la adresa: valorificari.oltchim@rominsolv.ro

SC TEHNO FLUID 
SOLUTIONS SRL 
angajează urgent

 MUNCITORI 
NECALIFICAŢI 
în construcţii.

Relaţii, la tel. 0729101887.

Societatea FINANCIAR RECYCLING – S.A.
 CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Societății FINANCIAR RECYCLING - 
S.A., persoană juridică română, cu sediul în Mun. Pitești, Str. Depozitelor 
nr.14, Județul Argeș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Argeș sub nr. J 3/454/2017, având CUI  37201410, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 
02.03.2023, ora 10.30, respectiv pentru data de 03.03.2023, ora. 10.30, 
a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la pri-
ma convocare, la sediul societății situat în Mun. Pitești, Str. Depozitelor 
nr.14, Județul Argeș, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acțion-
arilor Societății, ținut de societatea  Financiar Recycling S.A., la data de 
24.02.2023 (“Data de referință”), care au dreptul de a participa și de a vota 
în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi pentru ședința Adunării Generale Ordinare:
1. aprobarea reînnoirii mandatului actualului auditor financiar, doamna 
POPESCU ELENA-DANIELA, CIF 21901531, sediul social Mun. Pitesti, 
str Mihai Viteazu, bloc D22, sc. A, et.4, ap. 16, jud. Arges, reprezentată prin 
POPESCU ELENA-DANIELA, cetăţean român, născută în Mun. Piteşti, 
Jud. Argeş, la data de 10.10.1964, cu domiciliul actual în Comuna Bradu, 
Sat Bradu, Str. Principală nr. 268, Jud. Argeş, posesoare a C.I. seria AZ nr. 
315126, eliberată de SPCLEP  Piteşti, la data de 22.10.2019 având C.N.P. 
2641010034967, pentru o durată a mandatului de 3 ani., cu începere de la 
data expirării mandatului existent (06.03.2023).
2. Diverse;
3. Actualizarea actului constitutiv al societății;
4. împuternicirea președintelui Consiliului de administrație să semneze 
în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi 
adoptată și a actului constitutiv actualizat;
5. împuternicirea președintelui Consiliului de administrație să îndeplin-
ească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi 
adoptată și a actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțu-
lui și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.
Informații suplimentare se pot obține la secretariatul Societății, în zilele 
lucrătoare, între orele 10.30 – 13.30 sau la adresa de e-mail office@finan-
ciarrecycling.com.

Președintele Consiliului de Administrație Biță Nicolae

BIRAM ELECTRIC 
angajează 

ELECTRICIENI 
în construcţii şi/ 
sau necalificaţi. 

Salariu foarte atractiv, 
bonusuri de perfor-

manţă + tichete de masă. 
Tel. 0745137833. 

PRESTAREA SCM cu sediul 
în mun. Piteşti, str. Pictor 

Nicolae Grigorescu, nr. 43, 
angajează CONTABIL ŞEF/ 
CONTABIL AUTORIZAT, 

cu experienţă. Rel. la tel. 
0741243707 - oficiul juridic. 

ANGAJEZ 

INFIRMIERĂ. 
Tel. 0744383278.
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