
M
ic

a 
pu

bl
ic

it
at

e
Cu

ri
er

ul
 z

ile
i -

 p
ag

. 8
M

ar
ţi

, 7
 fe

br
ua

ri
e 

20
23

 

VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND pianinã cu 
corzi( instrument 
nobil), perfectã 

stare. 0744313866.  
(C.100120230011) 

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

VÂND þuicã naturalã 
de prunã, 15 lei/ li-
tru. Tel. 0745045337. 
(C.010220230012)

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

Anunţuri la telefon

VÂND cãruþã, gâºte, iepuri, 
lemne de foc, baloti fân, þiglã. 
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
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND garsonierã zonã 
centralã, cf. 1, decoman-
datã, amenajatã, cen-

tralã. Tel. 0752613667. 
(C.260120230005)

VÂND garsonierã Gãva-
na 3, et. 4, amenajatã, 
preþ 36.500 euro. Tel. 
0729847987. (C.0102207)

APARTAMENTE
2 camere

OFERTÃ! 2 came-
re, recent renovat, 
40 mp, la 10 km de 

Piteºti, toate utilitãþi-
le + 260 mp teren, 

26.000 euro, negocia-
bil. Tel. 0720411585. 

(C.120120230006) 

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

VÂND apartament 2 ca-
mere, cartier Trivale- Com-
plex 1. Tel. 0740359279. 
(C.310120230003)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND apartament 3 
camere, cartier Ex-
po-Parc, disponibil ime-
diat. Tel. 0726267575. 
(C.060220230001)

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

VÂND casã+ 500 mp 
teren, Piteºti- Nord. 
Tel. 0759631521.  
(C.060220230009)

VÂND casã ªtefã-

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

VÂND casã Bradu, 
8 camere, living, 

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

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

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

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

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 teren 320 mp, 
Piteºti, zona Nord. 
Tel. 0740968881. 
(C.310120230002)

VÂND teren comuna Bs-
cov, sat. Lãbuºeºti, 5.300 
mp, lîngã pãdure, toate 
utilitãþile. Tel. 0753225719. 
(C.020220230007)

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)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, uti-

lat, Craiovei, preþ 1.000 
lei. Tel. 0749099250.  
(C.270120230001)

ÎNCHIRIEZ apartament, 
zona Dedeman, avan-
tajos. Tel. 0744963528. 
(C.180120230006)

OFER spre închiriere 
garsonierã, zona Spi-
talul Militar. Plata an-
ticipat pe o lunã. Tel. 
0722913063; 0740939322. 
(C.010220230010)

ÎNCHIRIEZ camere, mo-
bilate, vilã Nord- Kau-
fland, 300 lei/ persoanã. 
0772031155.  (C.3100013)

PROPRIETAR închiriez 
garsonierã ultracentral, 
mobilatã, utilatã, 1.200 
lei. Tel. 0724251690 
(C.020220230001)

OFER spre închiriere 
apartament 4 camere, 2 
bãi, 2 balcoane, centralã, 
mobilat ºi utilat, cartier 
Craiovei vis-a-vis de lice-
ul nr.8. Poate fi utilizat ca 
ºi cabinet medical, spaþiu 
comercial, coafor etc. Tel. 
0771721904.

PRIMESC în gazdã fatã, 
termen lung. Plata de-
cât utilitãþi. 0754292749. 
(C.060220230003)

PRIMESC în gazdã la 
casã, fete, zona Poliþie- 
Rãzboieni. 0773331186.  
(C.060220230006)

LOCURI DE VECI
VÂND criptã 2 lo-
curi suprapuse, zona 
2, Cimitirul Sf. Gheor-
ghe. Tel. 0740049059.  
(C.010220230005)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT persoanã pen-
tru îngrijire doamnã în 
vârstã, deplasabilã. Tel. 
0348/429376. dupã ora 
17.00. (C.010220230013)

CAUT doam-
nã pentru curãþe-
nie. Tel. 0729569326. 
(C.010220230014)

PENSIONARÃ îngri-
jesc bãtrâni la domiciliul 
lor. Tel. 0720488230. 
(C.030220230003)

PRESTĂRI
SERVICII

CADASTRU- carte fun-
ciarã. GPS- RTK. Tere-
nuri- 500 lei! Apartamen-
te- 300 lei. 0723290682.  
(C.110120230001)

TRANSPORT CU 
DUBÃ. 0762133044. 
(C.110120230014)

ASOCIAŢIA DE LOCATARI 
Bascov SOLICITĂ OFERTE 

pentru CONSTRUIRE 
ACOPERIŞ la blocul B.1, 

din comuna Bascov. 
Tel. 0747070439. 

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

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

CONSTRUIM case, aco-
periºuri, tencuieli ºi de-
corative. Preþuri fãrã con-
cureþã. Tel. 0745430252. 
(C.300120230001)

INSTALAÞII electrice in-
terioare. 0725514447. 
(C.310120230014)

EXECUTÃM lucrãri 
construcþii de orice 
fel. Tel. 0766301300. 
(C.020220230016)

EXECUTÃM amenajãri 
interioare, glet, lavabilã, 
rigips. Tel. 0766301300. 
(C.020220230017)

MASAJ de relaxare, an-
ticelulitic ºi reflexotera-
pie la domiciliul clien-
tului. Tel. 0727932827. 
(C.060220230005)

TRANSPORT marfã cu 
autoutilitarã 3,5 tone, in-
tern. Tel. 0738474043. 
(C.060220230007)

PIERDERI
PIERDUT certificat de 
înregistrare seria B, nr. 
3146985/ 22.10.2015, 
eliberat de Registrul Co-

BLONDÃ fierbinte sunã-mã ºi nu vei 
regreta. Pupici. Tel. 0757418681. 

(C.020220230010)

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 spre ÎNCHIRIERE SPAȚII pen-
tru 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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merþului Argeº, aparþinând 
societãþii Digital Nibs SRL, 
CUI 35139509. Se declarã 
nul.  (C.060220230008)

MATRIMONIALE
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)

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

DOMN, 50 ani, fãrã 
obligaþii doresc cunoº-
tinþã cu doamnã, vârstã 
apropiatã. 0743356969.  
(C.300120230002)

43 ani, auto ºi casã doresc 
doamnã, pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0753593689. 
(C.020220230013)

44 ani, caut doam-
nã pentru relaþie seri-
oasã. Tel. 0759534022. 
(C.020220230008)

CAUT doamnã 40 ani 
pentru a întemeia o fa-
milie. Tel. 0763209192. 
(C.030220230006)

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

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

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

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

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

S.C. ANGAJEAZÃ lãcã-

tuº mecanic. Experienþa 
constituie un avantaj. 
Program de lucru 8 ore, 
în halã halã de producþie. 
Se oferã ºi se cere se-
riozitate. 0727289777.  
(C.060220230010)

S.C. Angajeazã lãcãtuº 
mecanic cu experienþã în 
domeniu. Oferim condiþii 
deosebite de muncã ºi sa-
larizare. Tel. 0722643905. 
(C.300120230003)

S.C. Angajeazã opera-
tor prelucrare cauciuc cu 
experienþã în domeniu. 
Oferim condiþii deose-
bite de muncã ºi salari-
zare. Tel. 0722643905. 
(C.300120230004)

SOCIETATE angajeazã 
ºoferi comunitate pentru 
3,5 tone. Tel. 0737316400. 
(C.020220230012)

S.C ANGAJEAZÃ fe-
meie de serviciu. Pro-
gram 8 ore pe zi de 
luni- vineri. Salariu moti-
vant. Tel. 0248/219770. 
(C.020220230004)

ANGAJEZ bucãtar ºi ajutor 
bucãtar. Tel. 0761666111. 
(C.020220230006)

ANGAJEZ tinichigiu ºi 

izolator în construcþii. 
Tel. 0744756425. 
(C.020220230009)

S.C ANGAJEAZÃ reglor 
prese injecþie, monta-
tor prese injecþie, ope-
rator prese injecþie. 
Tel. 0723636856. 
(C.030220230002)

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

 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.

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.

GENERAL TRUST 
ARGEŞ S.R.L.

 PITEŞTI angajează
INSPECTOR RESURSE 

UMANE. Relaţii, la 
tel. 0770.326.229.

ANGAJEZ 

INFIRMIERĂ. 
Tel. 0744383278.

INTEC EU S.Z.O.O. CRACOVIA, sucursala România, 
constructor de parcuri fotovoltaice angajează:

n INGINER CONSTRUCŢII n  INGINER ELEC-
TROENERGETICIAN n  INGINER ELECTRICIAN 
n  ŞEF ŞANTIER
Cerinţele postului sunt: studii superioare în domeniu, 5 
ani experienţă pe un post similar în cadrul companiilor 
constructoare de parcuri fotovoltaice, vorbitori fluenţi 
de limba engleză. Cei interesaţi sunt rugaţi să aducă CV 
la adresa noastră din Piteşti, Strada Fraţii Goleşti nr. 120.

SOCIETATE COMERCIALĂ CU CAPITAL STRĂIN 

ANGAJEAZĂ: 
- PERSOANĂ pentru Departamentul Planificare. 
Limba engleză obligatoriu şi experienţă în domeniul 
planificării oamenilor şi maşinilor. Avantaje: studii supe-
rioare, limba germană. Activitatea se va desfăşura la bir-
oul din Piteşti în contact direct cu colegii din Germania.
- PERSOANĂ cu calificare ELECTROTEHNIST. 
Activitatea se va desfăşura la sediul din Piteşti. Avantaje: 
limba engleză.
- PERSOANĂ cu calificare LĂCĂTUŞ MECANIC. 
Activitatea se va desfăşura în rafinării din România şi Eu-
ropa. Avantaj: limba engleză şi experienţa. 

Tel. 0799.312.209.

ANUNT PUBLIC privind depunerea solicitarii de 
emitere a acordului de mediu 

SC TOTAL DISTRIBUTION GROUP ARGES SRL 
anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Con-
struire hale depozitare “propus  a fi amplasat în muni-
cipiul Pitesti, strada Petrochimistilor nr.53,  judet Argeş.    
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate  la 
sediul APM Arges, str. Egalitatii, nr. 50A, jud Arges si la 
sediul SC TOTAL DISTRIBUTION GROUP ARGES 
SRL din municipiul Pitesti, str Patrascu Voda, bl D1, ap 
7, în zilele de luni pana joi, între orele 9-13.
Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM 
Arges, str. Egalitatii nr.50A , jud Arges.

SC ANEPAL AMBALAJE SRL angajează  
ŞOFERI  PROFESIONIȘTI 

pentru transport intern pentru punctele de lucru din 
Borleşti şi Mihăeşti, Argeş. Se cere: permis categoria 

C+E, atestat marfă, Cartelă Tahograf
Salariu competitiv! Condiții de muncă legale.

Se cere si se oferă seriozitate !
Relaţii, la telefoanele: 0756 151 169  / 0799 414 416.

ANUNT PUBLIC 1
Beneficiarul S.C VLAICU BRIQUETTES S.R.L, cu sediul 
încomuna Boteni, sat Boteni, nr.490A, judeţul Argeş, titular 
al planului PLAN URBANISTIC ZONAL-P.U.Z., în vederea 
realizării investiției „CONSTRUIRE ȘI DOTARE FABRICĂ 
PELEȚI VLAICU BRIQUETTES SRL” amplasat în comu-
na Boteni, sat Boteni, jud. Argeş, anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obținere a avizului de mediu 
pentru planul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul 
Agenției pentruProtecția Mediului Arges,din Mun. Piteşti, 
str. Egalitatii nr.50 A, jud.Arges, de luni până joi între orele 
9:00- 11:00.
Observații /comentarii și sugestii se primesc în scris la se-
diul APM Argeş în termen de 18zile de la data publicării 
anunțului.

Anunț public privind dezbaterea publică
SC INTENS PREST SRL, anunță publicul interesat asu-
pra depunerii raportului privind impactul asupra medi-
ului pentru proiectul: “Exploatare de agregate minerale 
cu redare teren în circuitul agricol, comuna Rătești, ju-
deț Argeș”, propus a fi amplasat în comuna Rătești, punct 
“acasă”, tarla 102, parcela 106, jud. Argeș.
Tipul deciziei posibile luate de către APM Argeș poate fi 
emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul privind impactul asupra mediului poate fi con-
sultat la sediul APM Argeș, din Pitești, str. Egalității, nr. 
50A, jud. Argeș, în zilele de luni – vineri, orele 9 – 13.
Documentul menționat este disponibil și la următoarea 
adresă de internet: www.apmag.anpm.ro
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asu-
pra mediului se va desfășura la sediul Primăriei comunei 
Rătești, în data de 09.03.2023 începând cu orele 1200.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/
opinii/observații privind documentele menționate la se-
diul APM Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, jud. 
Argeș, până la data de 08.03.2023.

SC RADOR ABATOR 
Bascov angajează 

MĂCELAR TRANŞATOR 
cu/ fără experienţă. 

Salariu atractiv + bonusu-
ri. Tel. 0744506582.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu

S.C. GF CASTINTING SOLUTIONS SRL, anunţă public-
ul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul: “Desfiinţare hală C. 11 şi 
construire hală turnătorie, hală tratament termic, clădire 
laborator metrologie, hală depozitare, clădire vestiare, 
zonă parcare cu cabină poartă”, propus a fi amplasat în co-
muna Bradu, sat Geamăna, str. Drum 23 nr. 44, jud. Argeş. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Argeş, din municipiul Piteşti, str. Egalităţii, nr. 
50 A, jud. Argeş şi la sediul S.C. GF CASTINTING SOLU-
TIONS SRL, din comuna Bradu, sat. Geamăna, str. Drum 
23 nr. 44, jud. Argeş, în zilele de luni- vineri, între orele 
08.00- 13.00. 
Observaţiile publiculuise primesc zilnic la sediul APM Ar-
geş, Piteşti, str. Egalităţii nr. 50 A, jud. Argeş
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Societate de 
construcții angajează 

MANAGER PROIECT 
și INGINER 

PRODUCŢIE, cu sau 
fără experiență. 

Relații, la telefon 
0746.116.392.

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.

TERRAQUA ZERO 
Fabrică de îmbuteliere apă ANGAJEAZĂ: 

- GESTIONAR: asigură gestiunea fizică a stocurilor 
de marfă; introduce marfa în baza de date conform 
documentelor de intrare- ieşire; asigură mişcarea sto-
curilor. 
- OPERATOR REGLOR: asigură activităţile me-
canice şi electronice a utilajelor; realizează operaţiuni 
de schimbare de sortiment şi reglaje pentru linia de 
suflat pet-uri şi îmbutelierea automată a produselor; 
efectuează operaţiuni de întreţinere a utilajelor. 
-  AGENT VÂNZĂRI: asigură promovarea şi vân-
zarea directă a produselor;  prospectează piaţa pentru 
identificare potenţialilor clienţi. 

Program 8 ore/ zi. 
Salarizare în funcţie de experienţa avută. 

Tel. 0738722157. 
E-mail: office@terraquazero.ro

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.

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.

SOCIETATE DE TRANSPORT angajează

ŞOFERI AUTOCAMION pentru transport 
internaţional TUR-RETUR şi COMUNITATE.           

- SALARII ATRACTIVE -
 Telefon 0727 760 240.

S.C. angajează: 
OPERATORI TERMOFORMARE (3 pers), AMBALA-

TOR-MANIPULANT (9 pers), MANAGER (1 pers). 
Experienţa în domeniul polistiren constitue avantaj. Pro-
gramul de lucru este în 3 schimburi ( luni -vineri). 

Tel. 0726746036. Se acordă salarii atractive, bonuri de 
masă, bonusuri de performanţă. 

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

ANGAJĂM: 
- BUCĂTAR 

- CAMERISTĂ 
FEMEIE ÎNGRIJIRE 

HOTEL. 
Tel. 0722247801.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARGEŞ

         ORAŞUL MIOVENI
             PATRIMONIU

B-dul Dacia, nr. 1, Cod 115400, Tel: 0348/450000, 0348/455444, Fax: 0248/260500
E-mail:patrimoniu@emioveni.ro 

..                                                                                                                                              

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 Orașul Mioveni anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru activități nonprofit de 
interes local în domeniul sport.

1.Autoritatea contractantă: Oraşul Mioveni cu sediul în Mioveni, B-dul. Dacia, nr.1, tel. 0348/450000, fax. 0248/260500.
2.Reglementări legale: Legea nr. 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare; Nor-
mele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin HG nr. 1447/2007; Ordinului nr.664/2018 privind finanţarea 
din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive; Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general; Ordonanța nr.26/2000 cu privire la asociații 
și fundații; Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale; Hotârea Consiliului Local Mioveni nr. 19 din 26.01.2023 
privind “Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Mioveni pe anul 2023 precum și estimările acestora 
pentru anii 2024-2026”; Regulamentul de finanțare nerambursabilă stabilit la nivelul Orașului Mioveni pe anul 2023 din 
fondurile bugetului local alocate pentru activități nonprofit de interes local și care cuprind proiecte și programe sportive, 
aprobat prin Hotârea Consiliului Local Mioveni nr. 14 din 26.01.2023
3.Solicitanți: orice persoană juridică fără scop patrimonial care depune o propunere de proiect şi care are sediul social/
domiciliu pe raza administrativă a autorităţii finanţatoare.
4.Procedura aplicată: Finanţarea nerambursabilă se acordă din bugetul Oraşului Mioveni pe baza unui contract de fi-
nanţare nerambursabilă semnat între finanţator şi beneficiar, în urma aplicării procedurii de selecţie de proiecte şi a 
declarării proiectelor câştigătoare.
5.Valoarea bugetului – domeniul sport: 15.500.000 lei. 
6.Durata proiectelor: anul 2023.
7.Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 06.03.2023 ora 16.00. 
8.Solicitanții vor putea depune propunerile de proiect la sediul Orașului Mioveni de pe B-dul Dacia nr.1, compartimentul 
Registratură, de luni până joi între orele 08-15 și vineri între orele 08-12.
9.Perioada selecției și evaluării proiectelor: 13.03.2023 - 17.03.2023.
10.Documentaţia aferentă atribuirii contractului se poate obţine de la sediul Oraşului Mioveni, Biroul Patrimoniu, camera 
32, de luni până vineri între orele 9:00-14:00.

PRIMAR,
ION GEORGESCU

Operatorul Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Mioveni  prelucrează datele cu caracter personal în  conformitate cu   prevederile Regu-
lamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

ANUNT DE MEDIU
GHEORGHE COSMIN – IONEL INTREPRINDERE INDIVIDU-
ALA, cu sediul în comuna Babana, sat Babana, strada Babana, nr. 
137, judetul Arges, anunta publicul interesat asupra parcurgerii eta-
pei de incadrare pentru planul “Plan Urbanistic Zonal – Schimbare 
zona functionala si reglementare urbanistica in vederea construi-
rii – Construire si dotare fabrica peleti - GHEORGHE COSMIN – 
IONEL II- ” propus a se implementa in comuna Babana, sat Babana, 
strada Babana, nr. 132, nr. cadastral 80848, inscris in C.F. nr. 80848, 
judetul Arges – in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din 
data de 06.02.2023, urmand ca planul/programul propus sa fie supus 
procedurii de adoptare fara aviz de mediu, în conformitate cu H.G. 
nr.1076/2004, nu este  necesară realizarea evaluarii de mediu., 
Motivele care au stat la baza luării deciziei: 
n ca urmare a consultării autorităţilor publice participante în cadrul 
şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 06.02.2023, a Avi-
zului de oportunitate nr. 03/26.01.2023 emis de Consiliul Judetean 
Arges;
n în conformitate cu prevederile art.11, alin. (3) şi a anexei nr. 1 – 
Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asu-
pra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de 
realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
n în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat
n pe parcursul derulării etapei procedurii de reglementare, publicul 
a fost înştiinţat asupra depunerii solicitării avizului de mediu, prin 
anunţuri repetate în ziarul Argesul. Nu s-au înregistrat reacţii neg-
ative din partea publicului referitoare la planul mai sus menţionat.   
Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al proiectu-
lui propus pot fi consultate la sediul APM  Argeş, municipiul  Pitesti, 
str. Egalitatii nr. 50 A si in perioada (10 zile de la publicare).
Observatiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura si cu date 
de identificare la sediul APM  Argeş, municipiul  Pitesti nr. 50 A in 
perioada (10 zile de la publicare).

ANGAJĂM 

ŞOFER pentru 
livrare PRODUSE 
de PANIFICAŢIE. 

Tel. 0756049965.

S.C.  cu sediul în 
Bascov angajează 

MANIPULANT şi 
AGENT VÂNZĂRI. 

Tel. 0726161116.

SC ANGAJEAZĂ: 
- LĂCĂTUŞI MECANICI

- SUDOR ELECTRIC şi CO2 
- ELECTICIAN sau ELEC-

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

SC CONSTRUCTII 
ANGAJEAZA URGENT:
-OPERATOR INCAR-
CATOR TELESCOPIC

-OPERATOR 
EXCAVATOR

-SEF SANTIER
RELATII LA TEL. 

0729101887.

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

CAMERISTĂ,  
Hotel Celly.
Relaţii la tel. 

0724.170.604.

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.
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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.

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.

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.

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

ATP ARGEȘ 1990-CASA SINDICATELOR ETAJ 1, SECRETARIAT A, ULTRACENTRAL
ANUNȚĂ  DESCHIDEREA 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 23 FEBRUARIE 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

 23 FEBRUARIE 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, 23 FEBRUARIE 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!!!

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

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

Relaţii, tel. 0748192233.

MCI INGINERIE recrutează în vederea an-
gajării personal pentru punctul de lucru din 

Mioveni următoarele 3 poziţii: 
TÂMPLARI, MUNCITORI 

NECALIFICAŢI şi MECANIC. 
Constituie  avantaj experienţă de lucru în 
domeniul lemnului. Persoana de contact 

Nicula Claudia Tel. 0746154141.

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ: 

n LĂCĂTUŞ MECANIC 
de întreţinere şi reparaţii  
n OPERATOR maşini 

COMANDĂ NUMERICĂ 
n ELECTRICIAN  

întreţinere şi reparaţii 
n ANALIST CUMPĂRĂRI.

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: 
cristinamaria.tudor@segulagrp.com; 

  Informaţii, la tel. 0738.018.823.  
CV-urile pot fi lăsate şi la sediul societăţii noastre 

din Mioveni, C1-C10 Clucereasa.

ANGAJAM:

- CONFECTIONERI 
- CUSATORI. 

Tel. 0720.638.047.

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

Curierul Zilei 
angajează 

AGENT 
PUBLICITAR 

cu EXPERIENŢĂ.
Aşteptăm 

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

S.C. SPORPLAST S.R.L 
producător de folie cu 
sediul în Moşoaia anga-

jează OPERATOR MASE 
PLASTICE (BĂRBAT) 
cu sau fără experienţă. 

Tel. 0722423995.

SOCIETATE DE 
CONSTRUCȚII 

angajează 
JURIST.

Tel 0761.348.179.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze. 

Tel. 0722301315.

HOTEL VICTORIA 
ANGAJEAZĂ: 

- RECEPŢIONERĂ
- OSPĂTARI
- BARMANI
- BELLBOY 

- PAZNIC DE NOAPTE.
Tel. 0722.320.047, 
între orele 10-18.

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. 

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.

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează 

GESTIONAR 
DE DEPOZIT, 

cu sau fără experiență. 
Relații suplimentare la 

tel. 0740.774.129  

ANGAJEZ FEMEI
(FINISOARE) 

FURNIRUIRE MOBILĂ.
 Tel. 0730376130.
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