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 VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND pianinã cu 
corzi( instrument 
nobil), perfectã 

stare. 0744313866.  
(C.100120230011) 

VÂND pavilion api-
col înscris în circu-
laþie. Tel. 0767003901. 
(C.010220230003)

VÂND maºinã curãþat ºtiu-
leþi de porumb, cãruþã, ulu-
cã ºi ovãz. 0748231125.  
(C.130220230005)

VÂND tv Sony Wega, 
80 cm, impecabil. Tel. 
0771266325.

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
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) 

APARTAMENTE
3 camere

VÂND apartament 3 ca-
mere, zona Nord( L.1), 
vedere la stradã, et. 
3. Tel. 0745083211.  
(C.080220230006)

CASE
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 350 mp, Pi-
teºti( Rãzboieni- piaþã). Tel. 
0740968881.  (C.13022010)

VÂND teren comuna Bs-
cov, sat. Lãbuºeºti, 5.300 

mp, lîngã pãdure, toate 
utilitãþile. Tel. 0753225719. 
(C.020220230007)

VÂND teren la munte, 
pretabil cabanã, 

500 mp, Poieniþele 
Vâlsanului( lângã 

Brãdet), în apropierea 
pârtiei de ski Moliviº. 

Tel. 0744313866. 
(C.100120230008) 

VÂND 2.000 mp te-
ren platou Prundu( zona 
Târg). Tel. 0760586851.  
(C.070220230001)

CADASTRU
CERTIFICAT ENERGETIC 

Tel. 0248 610 093, 
0744 815 510

www.cadastru-arges.ro
www.certificatenergetic-arges.ro

SPAŢII
OFER închiriere spaþiu 
comercial, 100 mp, 
zona N. Dobrin (stadi-
on). Tel. 0745180325.  
(C.130220230015)

ÎNCHIRIERI
Garsonierã la curte, 1 
bãiat-650 lei, Prundu. 
0743922377.  (C.13030003)

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

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

PRIMESC în gazdã la casã 
bãieþi/cupluri/fete, Prun-
du- Craiovei. 0722786405.  
(C.100220230007)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, ultracentral, 
mobilat, liber. Chirie foarte 
micã. Condiþie, doamnã sau 
familie. Tel. 0744905418.  
(C.130220230002)

ÎNCHIRIEZ camere, mobila-
te, vilã Nord- Kaufland, 300 
lei/ persoanã. 0772031155.  
(C.130220230014)

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)

OFER spre închiriere apar-
tament 4 camere, 2 bãi, 2 
balcoane, centralã, mobilat 
ºi utilat, cartier Craiovei vis-
a-vis de liceul nr.8. Poate fi 
utilizat ca ºi cabinet medi-
cal, spaþiu comercial, coafor 

etc. Tel. 0771721904.

LOCURI DE VECI
VÂND 2 cripte Cimiti-
rul Sf. Gheorge, 9.000 
euro. Tel. 0733699399. 
(C.130220230004)

CUMPĂRĂRI
AUTO

CUMPÃR auto româneºti 
ºi strãine. Transport gra-
tuit. Tel. 0721956599. 
(C.070220230006)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT doamnã pen-
tru îngrijire bãtrân, in-
tern, în Morãreºti. Tel. 
0742097388; 0744589573.  
(C.130220230003)

CAUT doamnã pentru 
menaj. Tel. 0747049991.  
(C.090220230003)

PENSIONARÃ caut sã în-
grijesc bãtrâni/ copii la do-
miciliul lor. 0720488230. 
(C.140220230005)

PRESTĂRI
SERVICII

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

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

DEMOLÃM, cãrãm moloz. 
Tel. 0766301300. (C.03003)

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

TRANSPORT/ Mutãri. 
0746063023.  (C.16030013)

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

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.140220230002)

PIERDERI
PIERDUT certificat 
de circulaþie A.TR nr. 
L063156, eliberat de BVI 
Argeº. Se declarã nul. 
(C.140220230006)

MEDITAŢII
CAUT meditor la chi-
mie, pentru bacalaure-

at. Tel. 0726305130. 
(C.100220230008)

MATRIMONIALE
DOMN, 50 ani, fãrã obli-
gaþii doresc cunoºtinþã cu 
doamnã, vârstã apropiatã. 
0743356969.  (C.30010002)

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

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

TÂNÃR, 1,75/ 80/40, lo-
cuinþã, auto, serviciu 
doresc cunoºtinþã cu 
doamnã pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0756303583. 
(C.070220230004)

TÂNÃR, înalt, fãrã obli-
gaþii, fãrã vicii, nealcoolic, 
singur, caut domniºoarã/ 
doamnã pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0754292749.  
(C.100220230005)

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

DOMN 53 ani, cu ser-
viciu ºi maºinã, caut 
doamnã de vârstã apro-

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. (C.080220230008)

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.

24.02.2023

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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piatã. Tel. 0722813630. 
(C.080220230001)

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

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

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

ANGAJEZ tinichigiu ºi 

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

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

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. ANGAJEZÃ sudo-
ri în argon, electric, CO2 
ºi lãcãtuºi. 0740941086. 
(C.100220230006)

S.C ANGAJEAZÃ reglor 
prese injecþie, montator pre-
se injecþie, operator prese 
injecþie. Tel. 0723636856. 
(C.030220230002)

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

ANGAJÃM perso-
nal bucãtãrie spãlãtor 
vase. Tel. 0753955346. 
(C.080220230011)

RESTAURANT Nazar 
angajeazã femeie în 
bucãtãrie, bucãtar, os-
pãtar ºi ajutor bucãtar. 
Tel. 0743272727. 
(C.080220230002)

S.C. ANGAJEAZÃ feme-
ie de serviciu, localitatea 
Piscani Tel. 0760238325.  
(C.090220230001)

SOCIETATE angajeazã 
muncitor necalificat sau lu-
crãtor comercial pentru ma-
gazin peºte, piaþa Ceair-Pi-
teºti. Tel. 0763415983.  
(C.090220230004)

CAUT loc de muncã ca 
femeie de serviciu( la bi-
rouri). Tel. 0791550060. 

Vreau să am un 
LOC DE MUNCĂ

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!

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.

ANGAJEZ 
TÂMPLAR 

MOBILĂ/ TÂMPLĂRIE. 
Tel. 0730376130.

SC HIDRO GAZ PIPE 
angajează 

ELECTRICIENI, 
INSTALATORI, 

RESPONSABILI LUCRĂRI/ 
MAISTRU CONSTRUCŢII/ 

ŞEF ŞANTIER. 
Tel.  0348/ 420430. 

e-mail: office@hidrogaz.

Subscrisa S.C. DOLAN EURO CONSTRUCT S.R.L. - Soci-
etate în faliment, Company in bankruptcy, Société en faillite, 
cu sediul social în  mun. Piteşti, str. Trivale, nr. 59, jud. Argeș, 
CUI RO23670352, J03/786/2008, prin lichidator judiciar S.P. 
Bio Consult S.P.R.L. cu sediul profesional în mun. Pitești, str. 
Mr Şonţu, bl. D6, sc. B1, ap. 1, jud. Argeș, nr. de înregistrare în 
registrul formelor de organizare al UNPIR: RFO II0476, CIF: 
RO27278093, organizează licitaţii publice deschise cu strig-
are pentru valorificarea bunului imobil din patrimoniul de-
bitoarei: 
Proprietate imobiliară compusă din fermă situată în intravilan-
ul comunei Drăganu, sat Băceşti, punctul Zăcătoarea, jud. Argeş 
compus din teren în suprafaţă totală de 24.936 mp şi construcţii 
C1-C12 în suprafaţă totală construită la sol de 5.002,16 mp, 
imobil înscris în cartea funciară nr. 80245 a localităţii Drăganu, 
nr. cadastral al terenului 135, nr. cadastral al construcţiilor 135-
C1, 135-C2, 135-C3, 135-C4, 135-C5, 135-C6, 135-C7, 135-C8, 
135-C9, 135-C10, 135-C11, 135-C12.
Preţul de pornire al licitaţiei pentru această proprietate este de 
117.050 EURO, în echivalent lei utilizând cursul valutar BNR 
valabil la data ținerii licitației, la care se adaugă TVA conform 
prevederilor legale în vigoare la data transferului dreptului de 
proprietate;
Prima licitaţie pentru valorificarea bunurilor imobile va avea 
loc în data de 16.03.2023 ora 10.00, la sediul profesional al lichi-
datorului judiciar situat în mun. Piteşti, str. Maior Gh. Şonţu, bl. 
D6, sc. B1, ap. 1, jud. Argeş.
În vederea participării la licitaţie, ofertanţii vor depune la se-
diul lichidatorului, cel mai târziu până la ora licitaţiei, oferta 
de cumpărare, dovada plăţii cauţiunii în cuantum de 10 % din 
preţul de pornire al licitaţiei, dovada cumpărării caietului de 
sarcini în cuantum de 2.000 lei (chitanţa, în copie); cererea de 
participare la licitaţie publică şi oferta de cumpărare cu specifi-
carea bunului; împuternicire în cazul persoanelor juridice; 
acordul de acceptare a documentaţiei, condiţiilor, termenilor şi 
clauzelor caietului de sarcini. Plata cauțiunii va fi efectuată în 
contul de lichidare cu IBAN: R030 BREL 0002 0007 3889 0100 
deschis la Libra Internet Bank Pitești.
În caz de neadjudecare, licitaţiile pentru proprietatea imobiliară 
vor fi reluate în zilele de 30.03.2023; 13.04.2023; 27.04.2023; 
11.05.2023; 26.05.2023; 08.06.2023; 22.06.2023; 06.07.2023; 
20.07.2023; 03.08.2023 și 17.08.2023 la aceeaşi oră şi în acelaşi 
loc. Relaţii la tel. 0248.217428.

CABINET DE ORTOPE-
DIE DR. O PUIU angajează 

ELEVE 
indiferent de specialitate, 

cunoştinţe calculator, pro-
gram în funcţie de şcoală. 

Tel. 0723290519.

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.

O.C.P.I. Argeș anunță publicarea documentelor teh-
nice pentru sectoarele cadastrale nr. 55, 56, pe o perio-
adă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14, alin.(1) 
și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare 
nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Data de început a  a afișării: 20.02.2023. Data 
de sfârșit a afișării: 20.04.2023. Adresa locului afișării 
publice: Sediul Primăriei POIANA LACULUI, str. 
Principală nr. 157, județul Argeș. 
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul Primăriei Poiana Lacului. 
Alte informații pentru cei interesați: Program – luni 
- vineri: 09:00 - 16:00. Informații privind Programul 
național de cadastru și carte funciară se pot obține pe 
site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/ 

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA 
ETAPEI DE ÎNCADRARE

S.C. TOTAL DISTRIBUTION GROUP ARGEŞ S.R.L, titu-
lar al proiectului: “Construire hală” anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pen-
tru Protecţia Mediului Argeş- nu se supune evaluării impact-
ului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru 
proiectul: ,, Construire hală,, propus a fi amplasat în municipi-
ul Piteşti, str. Petrochimiştilor, nr. 53, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la APM Argeş, cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii 
nr.50, jud. Argeş, în zilele de luni- vineri, orele 10.00-13.00 pre-
cum şi la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul inteesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiect-
ul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării 
anunţului pe pagina de internet a APM Argeş

SOCIETATE DE TRANSPORT angajează

ŞOFERI AUTOCAMION pentru transport 
internaţional TUR-RETUR şi COMUNITATE.           

- SALARII ATRACTIVE -
 Telefon 0727 760 240.
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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 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.

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.

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează 
LUCRĂTOR COMERCIAL 

MAGAZIN materiale construcţii, ALBOTA, 
program de lucru 5 zile/să ptă  mână. Se acordă salariu 

motivant, bonusuri şi tichete de masă. 
Relaţii, la telefon 0744.508.005.

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 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.

SUBSCRISA S.C. BMVIS MOTOR X POWER S.R.L. - soci-
etate în faliment cu sediul social în mun. Piteşti, str. Schitului, 
nr. 96, camera 3, jud. Argeş, J03/1490/2006, CIF 18988784, prin 
lichidator judiciar, organizează licitaţie publică deschisă cu 
strigare pentru vânzarea bunurilor mobile din patrimoniu. 
Preţul de pornire (la care se adugă TVA) pentru fiecare bun 
mobil în parte la licitaţiile organizate va fi egal cu valoarea es-
timată prin Raportul de evaluare nr. 53 din 17.05.2019 întoc-
mit de către evaluatorul autorizat Zaharia Liliana-Georgeta, 
membru titular ANEVAR., potrivit prevederilor Codului de 
procedură civilă, respectiv: Stoc de piese schimb auto și acce-
sorii, conform inventar = 7.700,00 lei; Autovehicul Fiat Ducato 
= 8.300,00 lei (uzură fizică avansată); Autovehicul Dacia Logan 
= 2.000,00 lei (uzură fizică avansată). Programul de vânza-
re: prima licitație se va desfășura în data de 23.02.2022, la ora 
11.00, la sediul profesional al lichidatorului din mun. Piteşti, 
str. Maior Ghe. Şonţu, bl. D6, sc. B1, ap. 1, jud. Argeş. Toţi cei 
care posedă un drept real asupra bunurilor scoase la vânzare 
au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă lichidatorului 
dovada acestuia până în ziua licitaţiei. În vederea participării 
la licitaţie, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului, cel mai 
târziu până la ora licitaţiei: oferta de cumpărare; dovada plăţii 
cauţiunii în cuantum de 10% din preţul de pornire al licitaţiei; 
dovada cumpărării caietului de sarcini în cuantum de 500 lei 
(chitanţa, în copie); cererea de participare la licitaţie publică şi 
oferta de cumpărare cu specificarea bunului; împuternicire în 
cazul persoanelor juridice; acordul de acceptare a documen-
taţiei, condiţiilor, termenilor şi clauzelor Caietului de sarcini. 
Relaţii la tel. 0248.217428.

ANGAJAM:

- CONFECTIONERI 
- CUSATORI. 

Tel. 0720.638.047.

SOCIETATE DE 
CONSTRUCȚII 

angajează 
JURIST.

Tel 0761.348.179.

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.

TBM INNOVATION 
STEEL angajează

 MANIPULANT, 
5 posturi, cod 933303, 

în localitatea Pitești, DN 
65B, A1 km 105 Argeș. 

Cerinţe: cunoștințe limba 
engleză.  

CV-urile se pot depune la: 
office @tbmgrup.ro. 

Tel. 0722320280.

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.

CONVOCARE
Administratorul Unic al S.C. REMAT ARGEŞ SA, cu 
sediul în Piteşti, str. Calea Depozitelor nr. 55, jud. Ar-
geş, înmatriculată la Registrul Comerţului Argeş sub nr. 
J03/186/1991, C.U.I. RO128760, CONVOACĂ în data 
de 24.03.2023, ora 14.00, la sediul social din Piteşti, stra-
da Calea Depozitelor nr.55, judetul Argeş, toţi acţionarii 
înregistraţi la data de 01.03.2023 în Registrul Acţionari-
lor, pentru:  
Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor cu ur-
mătoarea ordine de zi:
1. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2022 in 
baza rapoartelor Administratorului Unic si Comisiei de 
Cenzori.
2. Aprobarea BVC  pentru anul 2023.
3. Stabilirea nivelului remuneratiei Administratorului 
Unic si indemnizatiilor membrilor Comisiei de Cenzori.
În caz de neîndeplinire a condiţiilor statutare de ţinere 
a şedinţei, aceasta va avea loc în data de  25.03.2023 la 
aceeaşi oră şi în acelaşi loc.

Administrator unic, Voicu Florian

CI SĂVOIU IULIAN, în calitate de lichidator al SC TRANS 
AUTO CONSTRUCT TAC SRL (FOSTA TRANS AUTO 
CONSTRUCT 2000 SRL), ORGANIZEAZA SAPTAMANAL, 
10 sedinte de licitatii publice cu strigare, in fiecare zi de vin-
eri, ora 14.00, incepand cu 17.03.2023, la sediul din Bucuresti, 
str. Veteranilor, nr. 10, bl. C2, sc.1, et.6, ap. 25, sector 6, pentru 
vanzarea unui Teren in suprafata de 129 mp CC, intabulat in 
CF 80050/Cateasca Judet Arges, plus teren in suprafata de 8234 
mp CC, intabulat in CF 81132/Cateasca si constructiile  C1, C2, 
C3, C4, C5 si C6, situate pe terenul in suprafata de 8234 mp CC, 
intabulat in CF 81132/Cateasca, la pretul de pornire al licitatiei 
de 100.000 euro cu TVA inclus, platibil in lei la cursul BNR din 
ziua platii.
Pasul de licitatie este 1%, garantia de participare la licitatie 10% 
din pretul de pornire si se achita in lei in contul IBAN: RO-
94BREL0002001920040100 deschis la Libra Bank Magheru, pe 
numele SC TRANS AUTO CONSTRUCT TAC SRL (FOSTA 
TRANS AUTO CONSTRUCT 2000 SRL), cod de identificare 
fiscală: 24627784. Relatii suplimentare la tel 0730024551 sau 
e-mail iuliansavoiu@yahoo.com

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
SOARE GEORGICĂ, SOARE IOANA CRISTINA, MI-
HALACHE MARIUS AURELIAN, MIHALACHE VIORI-
CA MARIANA, cu domiciliul în municipiul Piteşti, str. Henri 
Coandă, nr. 8, judeţul Argeş, anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare pentru PUD: “ Construire lo-
cuinţă P+ 2E- 2 unităţi locative cu spaţiu comercial la parter, 
locuinţă P+ 2 E- 3 unităţi locative şi împrejmuire teren”  în 
municipiul Piteşti, str. Octavian Goga, nr. 37, judeţul Argeş - se 
supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu, în conformi-
tate cu H.G. nr. 1076/2004, nu este necesară realizarea evaluării 
de mediu.
Motivele care au stat la baza luării deciziei:
- ca urmare a analizării punctelor de vedere înaintate în format 
electronic de către membrii Comitetului Special Constituit din 
data de 06.02.2023. ;
-  în conformitate cu prevederile art.11 şi a anexei nr. 1- Criterii 
pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra 
mediului din H.G. nr. 1076/ 2004 privind stabilirea procedurii 
de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe ; 
- pe parcursul derulării etapei procedurii de reglementare, 
publicul a fost înştiinţat asupra depunerii solicitării avizului 
de mediu prin anunţuri repetate în presă. Nu s-au înregistrat 
reacţii negative din partea publicului referitoare la planul mai 
sus menţionat. 
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al 
proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Argeş, din 
mun. Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A în perioada( 10 zile de la 
publicare). 
Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură şi cu 
date de identificare la sediul APM Argeş, str. Egalităţii, nr. 50 A, 
în perioada( 10 zile de la publicare). 
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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.

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!!!

Curierul Zilei 
angajează 

AGENT 
PUBLICITAR 

cu EXPERIENŢĂ.
Aşteptăm 

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

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze. 

Tel. 0722301315.

HOTEL VICTORIA 
ANGAJEAZĂ: 

- RECEPŢIONERĂ
- OSPĂTARI
- BARMANI
- BELLBOY.

Tel. 0722.320.047, 
între orele 10-18.

Societate de 
construcții angajează 

MANAGER PROIECT 
și INGINER 

PRODUCŢIE, cu sau 
fără experiență. 

Relații, la telefon 
0746.116.392.

SOCIETATE DE TRANSPORT angajează

ŞOFERI AUTOCAMION pentru transport 
internaţional TUR-RETUR şi COMUNITATE.           

- SALARII ATRACTIVE -
 Telefon 0727 760 240.

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.

FABRICĂ de MEZELURI din Pitești 
ANGAJEAZĂ în regim de urgență:

n MUNCITORI NECALIFICAȚI
 n OPERATORI FABRICAȚIE
n PREPARATORI FABRICAȚIE
         n FOCHIST n AFUMĂTORIST 
 n ELECTROMECANIC.

CV-urile se depun la: resurseumane@indcarf.ro
Relații, la tel. 0724. 522. 985. 

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.

SC RADOR ABATOR 
Bascov angajează 

MĂCELAR TRANŞATOR 
cu/ fără experienţă. 

Salariu atractiv + bonusu-
ri. Tel. 0744506582.

SOCIETATE COMERCIALĂ 
CAUTĂ URGENT

N SUDOR.
N LĂCĂTUŞ DE CONFECŢII METALICE.
Se oferă: •   Pachet salarial motivant(tichete masă, asig-
urări sănătate, decontare transport) •   Bonusuri per-
sonalizate în funcție de performanță individuală •   Un 
mediu de lucru prietenos • Oportunități de formare pro-
fesională și dezvoltare personală. 

Relații, la numărul de telefon 0736.637.628.

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  

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. 

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

ANGAJĂM: 
- BUCĂTAR 

- CAMERISTĂ 
FEMEIE ÎNGRIJIRE 

HOTEL. 
Tel. 0722247801.

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.
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