
M
ic

a 
pu

bl
ic

it
at

e
Cu

ri
er

ul
 z

ile
i -

 p
ag

. 8
M

ar
ţi

, 2
8 

fe
br

ua
ri

e 
20

23
 VÂNZĂRI

DIVERSE
VÂND þuicã naturalã 
de prunã, 15 lei/ li-
tru. Tel. 0745045337. 
(C.200220230007)

VINDEM bãlegar ros( 
mraniþã), pentru cul-
turi ºi plantaþii ecologi-
ce. Tel. 0727230587. 
(C.220220230007)

VÂND pianinã cu 
corzi( instrument 
nobil), perfectã 

stare. 0744313866.  
(C.240220230011) 

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
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND garsonierã zonã 
centralã, cf. 1, decoman-
datã, amenajatã, cen-
tralã. Tel. 0752613667. 
(C.150220230012)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 2 ca-
mere, cartier Trivale- Com-
plex 1. Tel. 0740359279. 
(C.150220230004)

VÂND apartament 2 ca-
mere, Rãzboieni, bl. A. 2, 
et. 2. Tel. 0770784676.  
(C.200220230013)

VÂND apartament cf. 
2, Banatului, et. 2, mo-
bilat complet. Tel. 
0771731550; 0771282867. 
(C.210220230002)

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.240220230010) 

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

toate utilitãþile. 
Tel. 0744313866. 
(C.240220230009)

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

VÂND teren 350 mp, Pi-
teºti( Rãzboieni- piaþã). 
Tel. 0740968881.  
(C.130220230010)

VÂND teren Moºoa-
ia, stradal. Tel. 
0740135566.  

(C.240220230006)

VÂND teren la munte, 
pretabil cabanã, 

500 mp, Poieniþele 
Vâlsanului( lângã 

Brãdet), în apropierea 
pârtiei de ski Moliviº. 

Tel. 0744313866. 
(C.240220230008) 

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

VÂND/ închiriez spaþiu 
comercial ultracentral 20 
mp, spaþiu semicentral 
55 mp ºi garsonierã Te-
ilor. Tel. 0742301801. 
(C.160220230002)

ÎNCHIRIERI
OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, ultracen-
tral. Tel. 0744519060.  
(C.200220230003)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, uti-
lat, Craiovei, preþ 1.000 
lei. Tel. 0749099250.  
(C.160220230001)

OFER spre închiriere 
garsonierã utilatã, Gãva-
na 3. Tel. 0726828408.  
(C.160220230007)

OFER închiriere 
camere la vilã, zona 

N. Bãlcescu, complet 
utilate.  0756274285; 

0740454690. 
(C.170220230005) 

ÎNCHIRIEZ aparta-
ment, zona Dede-
man. Tel. 0744963528. 
(C.240220230015)

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.

PRIMESC în gazdã la 
casã, curte zona Poliþie- 
Rãzboieni. 0773331186.  
(C.270220230007)

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)

CAUT femeie pentru 

îngrijire bãtrân în Pi-
teºti. Tel. 0787571111. 
(C.230220230003)

Angajez BONĂ 
cu experiență pen-
tru copil de 2 ani. 
Program Luni-Sâmbătă 

11.00- 19.00. 2 zile libere 
la alegere /lunar. Salariu 

atractiv + beneficii. 
Tel. 0722.320.046.

PRESTĂRI

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

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.170220230002)

MEDITAŢII
MATEMATICÃ orice nivel. 
Prima ºedinþã gratis. Posibil 
acasã la elev. 0726348243. 
(C.160220230012)

CAUT meditor la bio-
logie, pentru bacalau-
reat. Tel. 0726305130. 
(C.240220230002)

MEDICALE
CAUT medic dentist pentru 
a lucra în Anglia, în apropi-
ere de Londra, cunoºtinþe 
minime de limba engle-
za. Tel. 00447971260824.  
(C.270220230002)

PIERDERI
PIERDUT certificat de în-
registrare, seria B, nr. 
0011662, eliberat de Ofi-
ciul Registrului Comerþului 
Argeº, aparþinând societãþii 
Luis Barani Garcia SRL, CUI 
RO 10554003. Se declarã 
nul.  (C.270220230003)

PIERDUT carnet de an-
trenor - disciplina fotbal, 
pe numele Anghel Eu-
gen Cãtãlin, eliberat la 
data de 14.01.2008 de 
Ministerul Tineretului ºi 
Sportului. Se declarã nul.  
(C.270220230005)

BRUNETÃ, 25 ani, drãguþã ºi curatã, am 
locaþie. 0724648518. (C.150220230010)

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. 
(C.200220230008)

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 
APARTASMENTE 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.

10.03.2023

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.

TRIBUNALUL ARGEȘ, 
Bd. I.C. Brătianu nr.7, Pitești, jud. Argeș, cod fiscal 
4318083, tel/fax 0248/214.600, ORGANIZEAZĂ LIC-
ITAȚIE pentru ÎNCHIRIERE suprafețe situate în 
imobile proprietate publică a statului (instanțe ju-
decătorești), destinate activității de copiere acte și vân-
zare de carte juridică. Documentația se obține gratuit de 
pe site-ul Tribunalului Argeș www.just.ro sau de la sedi-
ul instituției. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 
01.03.2023. Ofertele se depun într-un exemplar până la 
07.03.2023, ora 10.00. Ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 07.03.2023 ora 11.00, la sediul Tribunalului Ar-
geș. Instanța de soluționare a litigiilor: Tribunalul Argeș, 
telefon 0248/216.599, e-mail: tr-arges@just.ro. Termenul 
pentru sesizarea instanței este maxim 3 zile.  Data trans-
miterii anunțului în vederea publicării: 15.02.2023.
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MATRIMONIALE
DOMN, 50 ani, fãrã 
obligaþii doresc cunoº-
tinþã cu doamnã, vârstã 
apropiatã. 0743356969.  
(C.300120230002)

DOMN, 50 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie/ cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.140220230003)

VÃDUV doresc cunoº-
tinþã doamnã 50-60 ani 
pentru cãsãtorie. Ofer tot 
ce-i trebuie unei doam-
ne. Tel. 0750657567. 
(C.220220230003)

PENSIONAR, 68 ani, casã, 
auto doresc doamnã pen-
tru prietenie/ cãsãtorie de 
preferinþã posesoare per-
mis auto. Tel. 0720147979. 
(C.220220230004)

DOMN, 65 ani, singur, 
situaþie materialã bunã 
caut doamnã singurã, se-
rioasã. Tel. 0731296097. 
(C.220220230005)

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

DOMN, 52 ani caut 
doamnã serioasã pen-
tru prietenie/ cãsãto-
rie. Tel. 0757281776.  
(C.220220230006)

43 ani, auto ºi casã doresc 
doamnã, pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0753593689. 

(C.170220230001)

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

ANGAJEZ muncitori 
în construcþii. Salariu 
motivant. Asigur caza-
re.Tel. 0744355166.  
(C.220220230001)

ANGAJEZ bucãtar. 
Tel. 0727362426. 
(C.150220230009)

S.C. angajeazã ºofer 
din Piteºti/ ªtefãneºti, 
permis cat. D. Tel. 
0723492438; 0769923924. 
(C.160220230005)

MAGAZIN non- stop „La 
Doi Paºi- Bascov” anga-
jeazã lucrãtor comercial( 
casier), manipulant, vân-
zãtor mezelui, sal 2.500 
lei. Tel. 0733287579. 
(C.160220230006)

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

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

S.C. angajeazã ope-
ratori cablaje auto. 
Tel. 0732401932. 
(C.200220230002)

ANGAJÃM perso-
nal bucãtãrie( spãlãtor 
vase). Tel. 0753955346. 
(C.200220230006)

ASOCIAÞIA de proprietari 
Bucureºti U1, angajeazã 
femeie de serviciu. Tel. 
0748145108. Dupã ora 
20.00. (C.210220230003)

Societate Comercialã an-
gajeazã tehnician ºi ingi-
ner sisteme de securitate. 
Curiculum vitae se primesc 
prin e-mail: euroguardpi-
tes t i2007@gmai l .com; 
Relaþii la tel. 0762203840. 
(C.210220230004)

ANGAJÃM agenþi curãþe-
nie pentru Carrefour- Pi-
teºti. Salariu începând de la 
2.050 lei, ore suplimentare 
plãtite, posibilitati de pro-
movare. Tel 0770580327.    
(C.f. )

S.C. ANGAJEAZÃ lãcã-
tuºi confecþii metalice ºi 
sudori. Tel. 0736373575. 
(C.210220230006)

S.C. angajeazã opera-
tor cu permis conducere 
cat. B. Tel. 0784273942. 
(C.150220230011)

ROMCOLET angajeazã 
ºofer distribuþie produse pa-
tiserie ºi contabil evidenþã 
primarã.  0720063266. 
(C.210220230016)

S.C. ANGAJEAZÃ mon-
tatori confecþii metali-
ce ºi tâmplãrie PVC. 
Tel. 0736373575. 
(C.210220230008)

ANGAJEZ lucrãtor comer-
cial magazin instalaþii sa-
nitare. Tel. 0728221750. 
(C.220220230002)

ANGAJÃM personal resta-
urant: barmani, ospãtari, 
bucãtari, ajutor bucãtar, piz-
zeri, spãlãtori veselã. Sala-
rii atractive, program lejer 
ºi flexibil. Tel. 0753955346. 

(C.270220230004)

ANGAJEZ personal cu 
minimã experienþã la 
grãtar. Tel. 0744356419.  
(C.270220230006)

ANGAJEZ muncitor ne-
calificat pentru depo-
zit materiale de con-
strucþii. Tel. 0743325632.  
(C.270220230008)

CAUT loc de muncã în 
domeniul economic. Tel. 
0736263857.

TÂNÃRÃ, solicit an-
gare ca ucenicã, în 
bucãtãrie sau pizzer. 
Tel. 0753409306. 

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.
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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.

SC ANGAJEAZĂ
 CONDUCĂTOR AUTO 
BASCULANTĂ 8 x 4.
 Tel. 0744272625.

ANGAJEZ 
REMANIATOR - 

FINISOR MOBILĂ
( FEMEI). 

Tel. 0730376130. 

SC EMS angajează 
SUDORI şi 
LĂCĂTUŞI 

MECANICI. 
Tel. 0723270695.

FIRMĂ DE GAZE 
angajează BULDOEX-
CAVATORIST (şenile, 
2,5 T), MUNCITORI 

NECALIFICAŢI.
 Tel. 0733.983.888.

Fabrică de mezeluri 
din Pitești, angajează 

pentru magazinele proprii

 LUCRĂTOR 
COMERCIAL. 

Relații la tel. 
0724.522.985.

SC ANGAJEAZĂ: 
- LĂCĂTUŞI MECANICI

- SUDOR ELECTRIC şi CO2 
- ELECTICIAN sau ELEC-

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

PENSIUNE PITEȘTI 
angajează 

RECEPŢIONERĂ. 
Program de lucru 
1 noapte lucrată/ 1 

noapte liberă. Relații la 
0744. 313.776.

SC TEHNO FLUID 
SOLUTIONS SRL, 

angajează urgent 
INSTALATOR.

Relaţii, la tel. 
0729.101.887.

Anunț concurs post contractual
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeș, cu 
sediul în Pitești, Str. Mr. Gh. Șonțu nr. 8A, organizează, 
în baza prevederilor H.G. nr. 1336/2022, concurs pen-
tru ocuparea postului vacant contractual pe perioadă 
determinată, alocat pentru implementarea PNCCF:
• Denumirea postului: CONSILIER CADASTRU gr.I - 
post vacant, contractual, pe perioadă determinată, alocat 
pentru implementarea PNCCF.
Condiţii specifice de participare la concurs:
- nivelul studiilor: studii universitare superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea 
cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre și ca-
dastru, topografie minieră;
- vechime în specialitate studiilor necesare ocupării pos-
tului: minimum 03 ani și 06 luni.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
-proba scrisă în data de 21.03.2023, ora 10.00, la sediul  
instituției;               
-proba interviu în data de 27.03.2023, ora 10.00, la sediul  
instituției;  
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pen-
tru dosarul de concurs este  de 14.03.2023, ora 16.30, 10 
zile de la afișare, la sediul instituției.
Date contact: OCPI Argeș – site-ul instituției:  https:// 
ag.ancpi.ro și adresa de e-mail: ag@ancpi.ro tel. 
0248/218850.

SC angajeaza 
 DESERVENT 

BULDOEXCAVTORIST. 
Tel. 0720689965.

GARDEN PUB 
angajează 

AJUTOR BUCĂTAR 
şi SPĂLĂTOR VASE 
cu sau fără experienţă.

 Tel. 0733956281.

Anunţ de mediu
SC CREMA VIC PALAMUL SRL, cu sediul în 
Piteşti, str. Negru Vodă, bl. E 2, sc. D, ap. 7, în-
registrată la Registrul Comerţului sub nr. J03/ 
2143/2006, CUI RO19487986, prin cererea depusă 
la APM Argeş a solicitat autorizaţie de mediu pent-
ru desfăşurarea activităţii: “ Comerţ cu amănuntul 
al carburamnţilor pentru autovehicule în maga-
zine specializate” - COD CAEN 4730, desfăşurată 
în comuna Căteasca, sat Coşeri, tarla 27, parcela 
362/ 4, lot 1, judeţul Argeş. 
Informaţii referitoare la prezenta activitate, precum 
şi eventualele sugestii şi contestaţii se pot obţine re-
spectiv depune, în scris, sub semnătură şi cu date de 
identificare la sediul APM Argeş, str. Egalităţii, nr. 
50, tel. 0248/ 213099, în termen de 15 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului. 

ANUNŢ PUBLIC
CORBU IULIAN şi NEBOIU MARIAN, cu domiciliul 
în Ştefăneşti, sat Valea Mare Podgoria, str. Calea Bucureş-
ti, nr. 128, judeţul Argeş, titular al planului: “ P.U.Z.- Par-
celare şi reglementare urbanistică în vederea vânzării 
şi construirii locuinţelor individuale” propus a se im-
plementa în comuna Bascov, sat Prislopu Mic, nr. cad. 
88511, judeţ Argeş, anunţă publicul interesat asupra par-
curgerii etapei de încadrare în cadrul şedinţei Comitet-
ului Special Constituit, urmând ca planul propus să fie 
supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. 
Comentarii privind decizia etapei de încadrare se pri-
mesc în scris la sediul APM Argeş din Piteşti, str. Egal-
ităţii, nr. 50 A, jud. Argeş în termen de 10 zile calendaris-
tice de la publicarea anunţului. 

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

MUNCITOR MONTATOR 
STRUCTURI METALICE

Cerinţele postului sunt: studii medii, 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.

Banca Cooperatistă Muntenia Pitești
C O N V O C A R E

În conformitate cu prevederile art. 355 din O.U.G. nr. 
99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalu-
lui, aprobată şi modificată prin Legea nr. 227/2007, cu mod-
ificările şi completările ulterioare, ale art. 117 din Legea nr. 
31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale art. 31 din Actul constitutiv, 
Consiliul de administraţie al Băncii Cooperatiste Munte-
nia Pitești, cu sediul în Pitești, Calea București, bloc U5, 
parter+mezanin, județul Argeș, nr. de ordine în Registrul 
comerţului J03/2567/1992, având Cod Unic de Înregistrare 
3666934, întrunit în data de 23.02.2023, convoacă Adunar-
ea Generală a membrilor cooperatori la data de 6 aprilie 
2023, ora 14 la sediul Băncii Cooperatiste Muntenia Pitești 
situat în Pitești, Calea București, bloc U5, parter+mezanin, 
județul Argeș

Ordinea de zi este următoarea:
1. Aprobarea raportului consiliului de administrație privind 
activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare 
obținute în anul 2022;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la 
constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în 
anul 2022 și la concluziile rezultate în urma verificării bi-
lanțului contabil și a contului de profit și pierdere;
3. Aprobarea situaţiilor financiare ale băncii cooperatiste pe 
anul 2022, a modului de repartizare a profitului (sau de aco-
perire a pierderii), precum şi fixarea dividendului;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 
şi a programului de activitate pentru realizarea prevederilor 
acestuia;
5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de ad-
ministraţie;
6. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al băncii 
cooperatiste și/sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul 
contractării unor împrumuturi, în conformitate cu regle-
mentările emise de CREDITCOOP;
7. Desemnarea ca oricare dintre membrii consiliului de 
administraţie să efectueze formalităţile legale ce se impun 
pentru înregistrarea, menţionarea sau publicarea hotărârilor 
adoptate de adunarea generală la registrul comerţului, pre-
cum şi acordarea pentru aceştia a dreptului de a delega unei 
alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor 
menţionate anterior;
8. Ratificarea desființării Punctului de lucru Vedea al Băncii 
Cooperatiste Muntenia Pitești conform Hotărârii Consili-
ului de administrație nr.32 din data de 27.10.2022;
9. Aprobarea programului de investiții pe anul 2023 și a 
surselor de finanțare ale acestuia;
10. Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pen-
tru anul 2023;
11.Adoptarea Hotărârii adunării generale.
Dacă la data de 6 aprilie 2023 nu vor fi îndeplinite condiţiile 
legale şi statutare pentru desfăşurare, cea de a doua adunare 
generală va avea loc în ziua de 7 aprilie 2023, la aceeaşi oră, 
în acelaşi loc şi cu menţinerea ordinii de zi.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncii 
Cooperatiste Muntenia Pitești, Coman Alexandru-Sorin

THE PLACE angajează 
SPĂLĂTOR VASE. 

Salariu atractiv. Tel. 
0774618586, între orele 

09.00- 16.00. 

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

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), 

AMBALATOR-MANIPULANT (9 pers), 
MANAGER (1 pers). 

Experienţa în domeniul polistiren constitue avantaj. 
Programul de lucru este în 3 schimburi ( luni -vineri). 

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

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.
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S.C. TECHWISE ELECTRONICS S.R.L. angajează 

ELECTROMECANIC
Se oferă: contract perioadă nedeterminată, condiţii de 
muncă excepţionale, salariu atractiv. 
Detalii, la 0737410009 / CV-uri: secretariat@techwise.ro 

Companie de construcții în plină dezvoltare 
își mărește echipa! ANGAJĂM 

MUNCITORI NECALIFICAȚI, FIERARI, 
DULGHERI, ZIDARI, în condiții avanta-
joase: asiguram transport către șantier, tichete de 

masă, salariu în funcție de performanță! 
Vino în echipa noastră de profesioniști!

Mai multe detalii, la tel. 0742.112.063.

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.

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ: 

n LĂCĂTUŞ MECANIC 
de întreţinere şi reparaţii  
n OPERATOR maşini 

COMANDĂ NUMERICĂ 
n ELECTRICIAN  

întreţinere şi reparaţii 
n INGINER CALITATE PRODUS.

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. 0735.172.220.  
CV-urile pot fi lăsate şi la sediul societăţii noastre 

din Mioveni, C1-C10 Clucereasa.

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

SERVICE TOP AGRO S.R.L. angajează în condiţiile legii: 
ŞOFERI LIVRATORI şi MUNCITORI, 
pentru magazinul / depozitul materiale de construcţii  

din Călineşti. Se oferă: pachet salarial atractiv şi bonuri de 
masă. Relaţii, la tel. 0757.074.456 sau 0745.056.264. CV-

uri, se pot trimite pe e-mail: dan@servicetopagro.ro

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 MARTIE 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 MARTIE 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 MARTIE 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!!!

Societate de 
construcții angajează 

MANAGER PROIECT 
și INGINER 

PRODUCŢIE, cu sau 
fără experiență. 

Relații, la telefon 
0746.116.392.

HOTEL VICTORIA 
ANGAJEAZĂ: 

- RECEPŢIONERĂ
- OSPĂTARI
- BARMANI
- BELLBOY.

Tel. 0722.320.047, 
între orele 10-18.

ZIP ESCORT SRL 
angajează  AGENŢI 
DE  SECURITATE 

şi DISPECERI.  
Relaţii, la telefon: 
0731.010.266 - 
Iordache Dorel.

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează 

GESTIONAR 
DE DEPOZIT, 

cu sau fără experiență. 
Relații suplimentare la 

tel. 0740.774.129  

SC RADOR ABATOR 
Bascov angajează 

MĂCELAR TRANŞATOR 
cu/ fără experienţă. 

Salariu atractiv + bonusu-
ri. Tel. 0744506582.

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.

NEW DESING COMPOSITE 

angajează: ŞOFER 
TIR 

INTERN, 
PRELATĂ/

CISTERNĂ 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.

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.

Compania IMUC SRL angajează STRUNGAR
Full Time / Salariu atractiv. 

Cerinte:  • Studii medii – scoală profesională în domeniu 
sau cursuri/certificare de calificare.

Pentru detalii şi informaţii, tel. 0724.227.890
CV-urile pot fi trimise pe adresa: personal@imuc.ro

SC VM COMP
 îşi extinde echipa şi recrutează în vederea angajării:

ŞEF SECŢIE.
Oferim: - salariu atractiv;
- contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
- tichete de masă în valoare de 30 lei/ zi lucrătoare
- plata orelor suplimentare 200%
- plata transport- 200 lei/ lună
- prime anuale( Paşte, Crăciun).
Cerinţe: Studii superioare: inginer chimist; serio-
ziate, dinamism şi spirit de echipă. Angajament pe 
termen lung şi mediu. 
Dacă îţi doreşti să faci parte din echipa VM Comp 
depune C.V-ul la sediul companiei din Ştefăneşti- 

Argeş, Calea Bucureşti, nr. 114. 
Relaţii suplimentare: 0749131270. 

katy.popescu@vmcomp.ro. 

S.C. BOOKART PRINTING S.R.L.
Punct de lucru Bradu, Jud. Argeș, ANGAJEAZĂ 

pentru activități de lucru în TIPOGRAFIE:
STIVUITORIST (manipulant mărfuri) - 1 post.

Căutăm persoană, dinamică și motivată, cu capacitatea de a lucra 
în echipă. Oferim posibilitatea de calificare la locul de muncă.
Oferim salariu atractiv în funcţie de calificare şi expe-

rientă, bani de masă.
Relații, la telefon 0741.396.036.
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