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VÂNZĂRI
DIVERSE

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

VÂND þuicã de prunã 
Morãreºti. Asigur trans-
port. Tel. 0734742442. 

(C.280220230001)

VÂND pianinã cu 
corzi( instrument 
nobil), perfectã 

stare. 0744313866.  
(C.240220230011) 

VÂND þuicã naturalã 
de prunã, 15 lei/ li-
tru. Tel. 0745045337. 
(C.030320230007)

VÂNZĂRI
AUTO

ROMÂNEŞTI
VÂND auto pentru progra-
mul Rabla. Tel. 0744860702. 
(C.100220230002)

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

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

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

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, 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)

VÂND apartament 2 came-
re, parter, cf. 2, fãrã balcon, 
Trivale- Complex 1, 45.000 
euro. Tel. 0743126855. 
(C.280220230007)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND/ Închiriez apartament 
3 camere, Exerciþiu, mobi-
lat, utilat. Tel. 0744686332. 
(C.280220230006)

CASE
VÂND casã Smeura- str. 

Prunilor, P+E, ampren-
tã- 65 mp, suprafaþã 135 

mp, construcþie 2021, 280 
mp curte, preþ 130.000 
euro. Tel. 0743126855. 

(C.280220230008) 

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 la munte, 

pretabil cabanã, 
500 mp, Poieniþele 
Vâlsanului( lângã 

Brãdet), în apropierea 
pârtiei de ski Moliviº. 

Tel. 0744313866. 
(C.240220230008)  

VÂND/ Schimb teren 
1.200 mp+ casã bãtrâ-
neascã, Bascov- Rotãreºti, 
62.000 euro. 0757597300. 

(C.200220230011)

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

(C.240220230006) 

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

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

ÎNCHIRIERI
PROPRIETAR, ofer spre 
închiriere garsonierã, cf. 
1, 40 mp, renovatã, mo-
bilatã, utilatã, centralã, 
bloc izolat termic, Gã-
vana( lângã Spitalul Ju-
deþean). Tel. 0745029570. 
(C.020320230001)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, uti-
lat, Craiovei, preþ 1.000 
lei. Tel. 0749099250.  
(C.240220230001)

ÎNCHIRIEZ camere, mobila-
te, vilã Nord- Kaufland, 300 
lei/ persoanã. 0772031155.  
(C.020320230003)

OFER spre închiriere apar-
tament 3 camere complet 
utilat ºi mobilat, pe termen 
lung. Tel. 0724457363. 
(C.020320230007)

ÎNCHIRIEZ apartament, 
zona Dedeman. Tel. 

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

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. 
(C.010320230001)

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

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.

APARTAMENTE 
MIOVENI

BLOC NOU      
c GARSONIERĂ - 

46.000 euro.        
 c  APARTAMENTE  

2 camere - 50.000 euro.    
c  APARTAMENTE   3   

camere - 68.000 - 76.000.                
TELEFON  0743122181 

DEZVOLTATOR
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0744963528. (C.2400015)

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

ÎNCHIRIEZ garsonierã la 
casã, semicentral, conto-
rizatã, intrare separatã, 
450/ 600 lei. 0733929438; 
0 3 4 8 / 4 4 4 0 3 1 . 
(C.280220230003)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

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

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

Anunţuri la telefon
CAUT sã îngrijesc o doam-
nã în Piteºti la casã. Tel. 
0770456704.

PRESTĂRI
SERVICII

TRANSPORT/ Mutãri. 
0746063023.  (C.1630013)

EXECUTÃM amenajãri 
interioare, glet, lavabilã, 
rigips. Tel. 0766301300. 
(C.010320230003)

EXECUTÃM polisti-
len. Tel. 0766301300. 
(C.010320230004)

RENOVÃM case vechi. 
Tel. 0766301300. 
(C.010320230005)

CADASTRU- Carte fun-
ciarã. Terenuri- 480 lei! 
Apartamente- 330 lei.Mã-
surãtori topografice.Tel. 
0723290682.  (C.020320230006)

EXECUT glet, lavabilã, gre-
sie, faianþã, parchet laminat 
ºi rigips. Tel. 0748145223. 
(C.020320230008)

EXECUT amenajãri inte-
rioare.Tel. 0741823818. 
(C.030320230005)

ZUGRÃVIM case ºi apar-
tamente, gresie ºi fai-
anþã. Tel. 0756359303. 
(C.030320230006)

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

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

DOMN, 52 ani caut 

doamnã serioasã pen-
tru prietenie/ cãsãto-
rie. Tel. 0757281776.  
(C.220220230006)

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

BÃRBAT, 43 ani, 1.70, 
caut doamnã pentru 
relaþie de lungã du-
ratã. Tel. 0752888082. 
(C.270220230001)

DOMN 54 ani, cu ser-
viciu ºi maºinã, caut 
doamnã de vârstã apro-
piatã cu locuinþã. Tel. 
0722813630. dupã ora 
16.00. (C.27022009)

MAGIE
SUNT unica ºi puter-

nica prevãzãtoare 
care pote desface 

toate lucrurile rele în 
luna lui martie. Dezleg 

cununii, împreunez 
soþ/ soþie, fac de spor 

ºi cîºtig, despart 
lucrurile sataniste. 

Sunaþi ºi nu veþi 
regreta. Sunt femeie 
în vârstã ºi vreau sã 

ajut oamenii nevoiaºi. 
Apelaþi cu încredere 
ºi n-o sã regretaþi. 
În martie este luna 
dezlegarii farmece-
lor ºi blestemelor. 
Tel. 0743954916. 
Sãnãtate multã sã 
vã dea Dumnezeu. 
Aveþi încredere în 

Dumnezeu ºi al doilea 
de mine. Vã ajut cu 

orice fel de problemã. 
(C.030320230002) 

SUNT Maria din 
Braºov îi mulþumesc 

doamnei Gabi cã mi-a 
salvat copilul de la 

moarte. Apelaþi cu în-
credere la dânsa ºi o 
sã vã rezolve orice fel 
de situaþie sau caz. 

Sunt Ion din Curtea de 
Argeº am 45 ani, am 
fost un an despãrþit 
de soþia mea cu 3 

copii. Anul trecut în 
luna lui Martie am 

apelat la mama Gabi 
ºi nu mã gîndeam cã 
sã-mi aducã soþia ºi 
cei trei copii acasã. 
Apelaþi cu încredere 
la aceastã femeie, o 

sã vã rezolve orice fel 
de caz. 0743954916. 

Mama Gabi. 
(C.030320230003) 

PIERDERI
PIERDUT contract de 
garsonierã pe numele 
Bãlãºoiu Ionica din Mi-

oveni. Se declarã nul. 
(C.030320230004)

ANGAJĂRI
S.C. angajeazã opera-
tori cablaje auto. Tel. 
0732401932. (C.2030002)

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

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

S.C. ANGAJEAZÃ mon-
tatori confecþii metalice 
ºi tâmplãrie PVC. Tel. 
0736373575. (C.2230008)

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

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

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

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

PARTICULAR cu tu-

rism, am rãmas fãrã per-
mis pentru o lunã. Caut 
ºofer. Tel. 0723092840. 
(C.010320230010)

ANGAJEZ agent vînzãri ca-
tegoria B.Tel. 0787822000. 
(C.010320230009)

ANGAJEZ bucãtar. 
Tel. 0737520419. 
(C.020320230005)

ANGAJEZ operator cu ex-
perienþã pentru multiplica-
re chei ialã ºi auto, salariu 
motivant. Tel. 0740167352. 
(C.020320230009)

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

DECESE
Cu adâncă durere în suflet vă anunț că s-a 

stins din viață într-un mod tragic, tatăl meu 
DIACONESCU CORNEL. 

El va rămîne veşnic în sufletele noastre! 
Dumnezeu să îl mântuiască, să îl odihnească în 
pace și să îl călăuzească ocrotitor către lumea 

celor fără de durere, fără întristare și fără 
suspinare! Trupul neînsuflețit va fi depus la 

capela Cimitirului municipal Găvana,
 de luni 06.03.2023, orele 12. 

Înhumarea va avea loc marți 07.03.2023, ora 
12.00, la Cimitirul municipal Găvana, str. 

Dobrogeanu Gherea Nr. 8.  
 Daniel Diaconescu

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.

ANUNŢ- ETAPA II/ ELABORARE PROPUNERI PUZ
BENEFICIAR/ PROPRIETARI TEREN:
IULIAN LUCIAN BECHERU şi OVIDIU VALENTIN AN-
GELESCU
INIŢIATORII planului urbanistic anunţă publicul interesat 
cu privire la începerea procedurii de informare şi consul-
tare a publicului intenţia de elaborare- ETAPA II- DE LA 
ELABORARE A PROPUNERILOR PRELIMINARE P.U.Z. 
ŞI R.L.U. AFERENT/ PENTRU INTRODUCERE ÎN IN-
TRAVILAN ŞI REGLEMENTARE URBANISTICĂ pen-
tru PLANUL URBANISTIC ZONAL şi REGULAMENT 
LOCAL DE URBANISM pentru introducere în intravilan, 
reglementare urbanistică în vederea crearii unei zone pen-
tru industrie, prestări servicii  şi depozitare PE TERENUL 
SITUAT ÎN COMUNA ALBOTA, SAT ALBOTA, TARLA 8, 
PARCELA 77, JUDEŢUL ARGEŞ. PROIECTANT/ELABO-
RATOR arh Flavian IVANCU/ IVANCO SRL PITEŞTI.
Persoanele interesate pot inainta în perioada 01.03.2023-
16.03.2023 observaţii/propuneri faţă de această intenţie 
investiţională la sediul PRIMĂRIEI COMUNEI ALBOTA.

ANUNŢ PUBLIC 2
S.C LIMITED UNITED SRL având sediul în stra-
da Nicolae Bălcescu bl. 55 sc A, parter judeţ Argeş, 
localitatea Piteşti, titular al planului/programului 
PISCINĂ ACOPERITĂ şi ÎMPREJMUIRE TEREN 
localitatea Piteşti str. Digului nr. 17 jud. Argeş 
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicită-
rii de obţinere a avizului de mediu pentru planul/
programul menţionat şi declanşarea etapei de în-
cadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi con-
sultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Argeş, din localitatea Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, 
jud. Argeş, de luni până joi între orele 9.00-11.00.
Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris 
la sediul APM Argeş, în termen de 15 zile de la data 
publicării anunţului.

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

Companie de construcţii în plină dezvoltare 
îşi măreşte echipa! ANGAJĂM 

MUNCITORI NECALIFICAŢI, FIERARI, 
DULGHERI, ZIDARI, în condiţii avanta-
joase: asiguram transport către şantier, tichete de 

masă, salariu în funcţie de performanţă! 
Vino în echipa noastră de profesionişti!

Mai multe detalii, la tel. 0742.112.063.

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

ANGAJEZ 
REMANIATOR - 

FINISOR MOBILĂ
( FEMEI). 

Tel. 0730376130. 

SC ALFA ROM angajeaza 
pentru atelierul din Maracineni:

- SOFER TRANSPORT PERSOANE CU ATESTAT - executa 
transport in cont propriu (angajatii firmei) pe ruta Pitesti 
- Maracineni, 2 curse pe zi, jumatate de norma, se prefera 
pensionar cu drept de munca;
- LACATUSI CONFECTII METALICE cu experienta - 2 pos-
turi, cunoscator desen tehnic, ;
- LACATUSI CONFECTII METALICE incepatori - 1 posturi ;
- STIVUITORIST cu atributiuni receptie materiale- 1 post 
(sa stie sa masoare cu subler si ruleta);
- SABLATOR piese metalice - 1 post (se accepta fara ex-
perienta)

Se ofera salariu motivant, transport pe ruta 
Pitesti-Maracineni, bonuri de masa.

Selectia se face pe baza de interviu si proba de lucru.
 Informatii, la tel. 0726372251

CV, la email: recrutare@alfarom.net / fax: 0348401904
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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.

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: -        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 – dna Nicoleta Ciobanu / 
0754 074889  dna Felicia Isbasescu.
Detaliile în ce priveşte condiţiile de angajare şi cuantumul sala-
riului se oferă telefonic.

Fabrică de mezeluri 
din Pitești, angajează 

pentru magazinele proprii

 LUCRĂTOR 
COMERCIAL. 

Relații la tel. 
0724.522.985.

Societate de 
construcții angajează 

MANAGER PROIECT 
și INGINER 

PRODUCŢIE, cu sau 
fără experiență. 

Relații, la telefon 
0746.116.392.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

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

Relaţii, tel. 0748192233.

PENSIUNE PITEȘTI 
angajează 

RECEPŢIONERĂ. 
Program de lucru 
1 noapte lucrată/ 1 

noapte liberă. Relații la 
0744. 313.776.

LA FELINARE 
angajează FETE la 

BUCĂTĂRIE cu expe-
rienţă. Program flexibil, 

salariu avantajos. Tel. 
0722466039; 0723675551.

ZIP ESCORT SRL 
angajează  AGENŢI 
DE  SECURITATE 

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

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze. 

Tel. 0722301315.

ANGAJAM:

- CONFECTIONERI 
- CUSATORI. 

Tel. 0720.638.047.

SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajează:
u INGINER CONSTRUCTOR  

u MECANIC BULDO EXCA  VATOR  u MECANIC 
MINIÎNCĂRCĂTOR u ME CANIC EXCAVATOR 

PNEURI u MUNCITOR NE CALIFICAT u PAVATOR 
u ZIDAR PIETRAR u ZUGRAV  

u SUDOR u SUDOR POLIETILENĂ  u FIERAR 
BETONIST u LĂCĂTUŞ MECANIC u INSTALATORI 

u  MONTATOR PAVELE şi BORDURI. 
Se oferă salarii atractive şi negociabile. 

Relaţii, la telefoane: 0722844986, 0724509988.

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează 

GESTIONAR 
DE DEPOZIT, 

cu sau fără experiență. 
Relații suplimentare la 

tel. 0740.774.129  

SC angajează: 
- DESERVENT buldo-
excavtorist 
- SUDOR  
- LĂCĂTUŞ MECANIC. 
Tel. 0720689965.
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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!!!

Curierul Zilei 
angajează 

AGENT PUBLICITAR 
cu experienţă.

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

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 DE 
CONSTRUCȚII 

angajează 
JURIST.

Tel 0761.348.179.

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
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: -        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 – dna Nicoleta Ciobanu / 
0754 074889  dna Felicia Isbasescu
Detaliile în ce priveşte condiţiile de angajare şi cuantumul 
salariului se oferă telefonic.

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

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

adrese de mail: -        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 – dna Nicoleta Ciobanu / 
0754 074889  dna Felicia Isbasescu.
Detaliile în ce priveşte condiţiile de angajare şi cuantumul sala-
riului se oferă telefonic.

GARDEN PUB 
angajează 

AJUTOR BUCĂTAR 
şi SPĂLĂTOR VASE 
cu sau fără experienţă.

 Tel. 0733956281.

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 

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.

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

Salonul AIKO din Piteşti angajează MASEUR. 
Oferim un mediu de lucru plăcut, cu aparatură de ul-
timăgenerație și training-uri de specialitate. Carte de 
muncă și salariu motivant. 

CV-ul se poate trimite pe WhatsApp: 0745015912 sau 
pe adresa de e-mail: salonaikopitesti@gmail.com

SC ANGAJEAZĂ: 
- LĂCĂTUŞI MECANICI

- SUDOR ELECTRIC şi CO2 
- ELECTICIAN sau ELEC-

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

FIRMĂ DE GAZE 
angajează 
BULDO

EXCAVATORIST 
(şenile, 2,5 T),  

Tel. 0733.983.888.

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.

SC CATYON TECH 
PRODUCT SRL, 

PITEŞTI angajează 
MONTATORI 

tâmplărie AL /PVC 
cu sau fără experienţă. 
- Salariu motivant - 

Relaţii, tel. 0722 434 694.

Societate de construcții 
angajează 

ȘOFER 
categ. B.C.D.E.
Tel. 0761.348.179.

Angajăm DESIGNERI ÎN GRAFICĂ
Persoana responsabilă, dinamică, organizată, deschisă să 
înveţe lucruri noi. Lucru cu programe de grafica 2d (ado-
be photoshop, illustrator, coreldraw)
Experienţă în editare foto, video. Limba engleza mediu.
Cunoaştere pachet microsoft office.
Cunoştinţe 3ds Max şi Lumion reprezinta un avantaj
 CV-ul tau la adresa: mihaela.cretu@sender.ro
Telefon 0744.104.087.

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează 

MĂCELARI  TRANŞATORI 
cu şi fără experienţă şi 

MUNCITORI NECALIFCAŢI.
Tel. 0744506582.

Anunt public privind decizia etapei de încadrare
SC DINAMIC DREAM KONTACT SRL, titular al 
proiectului: ,,Construire 2 hale depozitare şi împre-
jmuire teren”, anunţă publicul interesat asupra luarii 
deciziei etapei de încadrare de catre Agenţia pentru Pro-
tecţia Mediului Argeş, în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Constru-
ire 2 hale depozitare şi imprejmuire teren”, propus a fi 
amplasat în comuna Albota, sat Albota, judetul Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fun-
damentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul 
în Piteşti, str. Egalităţii nr.50, judetul Argeş, în zilele de 
luni-vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la urma-
toarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeş, în 
termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagi-
na de internet a APM Argeş.
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