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VÂNZĂRI
DIVERSE

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

VÂND pianinã cu 
corzi( instrument 
nobil), perfectã 

stare. 0744313866.  
(C.240220230011) 

VÂND þuicã de prunã 
Morãreºti. Asigur trans-
port. Tel. 0734742442. 
(C.280220230001)

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

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

APARTAMENTE
2 camere

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

VÂND apartament 2 ca-
mere, zona Spitalul Mili-
tar,  42.000 euro, nego-
ciabil. Tel. 0799663403. 

(C.070320230003)

VÂND apartament 2 ca-
mere, cartier Trivale- Com-
plex 1. Tel. 0740359279. 
(C.090320230006)

APARTAMENTE
3 camere

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

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 balcoane, 
toate utilitãþile. 

Tel. 0744313866. 
(C.240220230010) 

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

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

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)

TERENURI
VÂND/ Schimb teren 
1.200 mp+ casã bãtrâ-
neascã, Bascov- Rotãreºti, 
62.000 euro. 0757597300. 
(C.200220230011)

VÂND teren 1268 mp, Bãba-
na- Lupuieni, proprietar, ca-
dastru. Tel. 0726746036. 
(C.090320230002)

VÂND teren 350 mp, Pi-
teºti( Rãzboieni- piaþã). 

Tel. 0740968881.  
(C.090320230007)

VÂND teren 
Moºoaia, stradal. 
Tel. 0740135566.  
(C.240220230006) 

VÂND teren la 
munte, pretabil 

cabanã, 500 mp, 
Poieniþele Vâlsanu-
lui( lângã Brãdet), în 

apropierea pârti-
ei de ski Moliviº. 
Tel. 0744313866. 
(C.240220230008) 

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

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

OFER spre închiriere gar-
sonierã cf. 1, Gãvana 3, 
toate utilitãþile, pe termen 
lung. Tel. 0757587383. 
(C.090320230003)

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)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, cf. 1, cu-
rat, utilat, lângã Faculta-
tea Brâncoveanu, zonã 
liniºtitã. Tel. 0745321590.  
(C.070320230007)

ÎNCHIRIEZ apartament 
2 camere, semideco-
mandat cartier Craio-
vei. Tel. 0744302446. 
(C.070320230008)

ÎNCHIRIEZ/vând  aparta-
ment 2 camere, zona Cra-
iovei. Tel. 0744533118. 
(C.080320230009)

PROPRIETAR închiriez 
apartament 2 camere, Tei-
lor, mobilat, utilat, centralã, 
1.400 lei. Tel. 0724251690 
(C.100220230009)

PRIMESC în gazdã la 
casã, curte zona Poliþie- 
Rãzboieni. 0773331186.  
(C.080320230002)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, Exer-
citiu. Tel. 0747919376.  

(C.090320230005)

OFER fãrã chirie casã ºi 
grãdinã la 38 km de Piteºti, 
unei persoane/ familie se-
riosã. Tel. 0745141522.  
(C.090320230008)

OFER spre închiriere apar-
tament 3 camere, deco-
mandat, etaj 4/4, utilat com-
plet, zona Rãzboieni lângã 
piaþã, ºcoalã, grãdiniþã, 
staþie de autobuz, 1.000 
lei/ lunã, izolat, fãrã bulinã 
roºie.Tel. 0761155503. 
(C.100320230001)

LOCURI DE VECI
VÂND criptã 3 locuri, 
construcþie nouã, Cimi-
tirul Sf. Gheorghe, zona 
2. Tel. 0744693641.  
(C.090320230014)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

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

FAMILIE serioasã cãutãm 
femeie internã pentru în-
grijire bãtrân imobilizat la 
pat, în com. Meriºani, sat 
Vâlcele. Tel. 0758380238.  
(C.060320230005)

DOMN în vârstã caut per-
soanã sã mã îngrijeas-
cã. Tel. 0740666351.  
(C.090320230004)

PRESTĂRI
SERVICII

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

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 funciarã. 
Terenuri- 480 lei! Aparta-
mente- 330 lei.Mãsurãtori to-
pografice.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)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.060320230001)

EXECUTÃM construcþii 
case, tencuieli, zugrãveli, 
rigips, termosistem, in-
stalaþii sanitare, electrice, 
faianþãri. 0768554950.  
(C.080320230003)

CONSTRUIM case, aco-
periºuri, tencuieli ºi de-
corative. Preþuri fãrã con-

cureþã. Tel. 0745430252. 
(C.080320230005)

EXECUT orice în con-
strucþii. Tel. 0799744555. 
(C.080320230007)

MATRIMONIALE
DOMN, 52 ani caut doamnã 
serioasã pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 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 pen-
tru relaþie de lungã du-
ratã. Tel. 0752888082. 
(C.270220230001)

DOMN, 55 ani, serviciu 
stabil doresc cunoºtinþã 
cu doamnã vârstã apro-
piatã, sã locuiascã la 
mine, com. Hârtieºti- Ar-
geº. Tel. 0747037857. 
(C.090320230015)

ANIMALE
Anunţuri la telefon

OFER spre adopþie o cãþeluºã. 
Tel. 0791550060. 

BRUNETÃ, 25 ani, drã-
guþã ºi curatã, am locaþie. 
0724648518. (C.130010)

DOAMNÃ maturã. 
Tel. 0723035575. 
(C.070320230005)

BLONDÃ, sunã-mã! Vin 
la tine ºi nu vei regreta. 
Pupici. Tel. 0757418681. 
(C.op)

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.

24.03.2023

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.
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FERMA ALBOTA
COMERCIALIZEAZĂ:

- PUI CARNE 1-1,2 kg - 15 lei
- RASĂ MIXTĂ 700 g - 14 lei
- PUICUŢE OUĂ, 4 săptămâni - 
15 lei
- CURCANI. ALBOTA, str. Petrolu-
lui nr. 467B, după Inst. de Cerce-
tare. Tel. 0742.746.558.

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)

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

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)

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

ANGAJEZ ºofer categoria 
C, camion 7.5 t, cu/ fãrã 

experienþã, curse- Româ-
nia- Franþa ºi retur. Sala-
riu atractiv. 0724268382.  
(C.180120230007)

CENTRU de îngrijire 
bãtrâni angajeazã îngriji-
toare. Tel. 0757767857. 
(C.090320230001)

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.0200005)

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

PENSIUNE 5 margarete 
angajeazã administrator 
pensiune, din Nucºoara, 
Judeþul Argeº. Cunoºtinþe 
operare PC ºi limba en-
glezã. Se asigurã caza-
re, salariu net 4.000 lei. 

CV la: tccarpati@yahoo.
com. 0730711519. O.P. 
(C.060320230010)

ANGAJEZ  fai-
anþar. 0766301300.  
(C.070320230001)

ANGAJEZ bãieþi pen-
tru parc distracþii în 
þarã. Ofer cazare, mân-
care ºi salariu. Tel. 
0731426312; 0732588699.  
(C.070320230004)

ANGAJEZ femeie de 
serviciu pentru cli-
nicã. Tel. 0724568351. 
(C.080320230001)

ANGAJEZ cameris-
tã hotel, zona Gãva-
na. Tel. 0762277402.  
(C.080320230002)

ANGAJEZ ºofer. 
0 7 4 5 0 9 1 9 7 1 . 
(C.080320230003)

S.C. angajeazã stivuito-
rist atestat ISCIR ºi mani-

pulant. Tel. 0784273942. 
(C.090320230011)

S.C. VELENA Zorilor an-
gajeazã operator CNC, 
frezor, strungar ºi tineri 
absolvenþi de liceu pentru 
formare profesionalã pe 
utilaje clasice, Costeºti - 
Argeº. Tel. 0762085889.  
(C.090320230016)

CAUT post de cân-
tãreþ bisericesc cu 
carte de muncã. Tel.  
0720672205.

Vreau să am un 
LOC DE MUNCĂ

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

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.

 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

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
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SC RMW ROMA METAL WORKING SRL din Albota, 
având domeniu de activitate “fabricare construcții metal-
ice si părți componente “, îşi mărește echipa şi caută:
1. LĂCĂTUȘ MECANIC 
Cerinţele şi responsabilităţile postului: n cunoștințe desen 
tehnic n realizează ansamble metalice prin montarea sub-
ansamblelor
2. FREZOR PE MAŞINĂ CLASICĂ 
3. MUNCITOR NECALIFICAT pentru debitare fierastrau

Oferim salariu motivant, tichete de masa şi decont transport. 
Telefon 0728330073. 

E-mail: ciucanete.ruxandra@rmw-roma.ro

A N U N Ţ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEŞTI

ORGANIZEAZĂ, în data de 04.04.2023, ora 1000, la se-
diul său din Piteşti, strada Victoriei nr. 24, CONCURS 
pentru ocuparea, pe perioadă determinată, respectiv 
până la data de 30.11.2024, a următoarelor posturi va-
cante cu durată normală a timpului de muncă, de 8 
ore/zi, 40 ore/săptămână:
1.  Trei posturi vacante de INSPECTOR de speciali-
tate,  gradul I în cadrul Serviciului Dezvoltare și Man-
agementul Proiectelor.
Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească 
persoana care participă la concurs sunt următoarele:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;
- vechime de minim 4 ani în specialitatea studiilor;
- cunoștințe de operare pe calculator, nivel bază, dove-
dite prin documente;
- certificat/diplomă de absolvire a unui curs de expert 
achiziții publice;
- certificat/diplomă de absolvire a unui curs de manager 
de proiect;
2. Un post vacant de INSPECTOR de specialitate, 
gradul II în cadrul Serviciului Dezvoltare și Manage-
mentul Proiectelor.
Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească 
persoana care participă la concurs sunt următoarele:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul științelor inginereș-
ti-domeniul de licență inginerie civilă;
- vechime de minim 1 an în specialitatea studiilor;
- cunoștințe de operare pe calculator, nivel bază, dove-
dite prin documente;
- certificat/diplomă de absolvire a unui curs de expert 
achiziții publice;
- certificat/diplomă de absolvire a unui curs de manager 
de proiect;
Condiţiile generale pe care trebuie sa le îndeplinească 
persoana care participă la concurs sunt:        
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat mem-
bru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul 
privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia 
Confederaţiei Elveţiene;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are capacitate de muncă în conformitate cu preve-
derile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;
    d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate;
    e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în spe-
cialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cer-
inţelor postului scos la concurs;
    f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea 
unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra au-
torităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de 
serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, 
infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană 
candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei 
contractuale pentru care candidează, cu excepţia situ-
aţiei în care a intervenit reabilitarea; 
  g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a 
fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de 
a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activi-
tatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau 
faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a inter-
zicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
   h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) 
din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional autom-
atizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni 
sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra mi-
norilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 
privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional 
de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei 
Municipiului Piteşti din str. Victoriei nr. 24, după cum 
urmează:
- 04.04.2023, ora 1000 – proba  scrisă;
- interviul – în maxim 4 zile lucrătoare de la data probei 
scrise. 
Bibliografia, tematica, actele necesare pentru participa-
rea la concurs și atribuțiile stabilite în fișa postului pre-
cum şi alte date necesare desfăşurării concursului  se pot 
obține de pe  site-ul instituției: www.primariapitesti.ro 
la secțiunea Anunțuri sau de la Primăria Municipiului 
Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul 
Relații Publice.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Man-
agement Resurse Umane - telefon 0372481819.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere 
la concurs este data de 24.03.2023.   

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează 

MĂCELARI  TRANŞATORI 
cu şi fără experienţă şi 

MUNCITORI NECALIFCAŢI.
Tel. 0744506582.

Societate de construcții 
angajează 

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

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 

ŞOFER pentru 
LIVRARE produse 
de PANIFICAŢIE. 

Tel. 0756049965.

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.

ANGAJEZ 
TÂMPLARI 

FINISORI MOBILĂ 
şi TÂMPLARI 
MONTATORI. 

TEL. 0730376130.

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează 

GESTIONAR 
DE DEPOZIT, 

cu sau fără experiență. 
Relații suplimentare la 

tel. 0740.774.129  

S.C. TECHWISE ELECTRONICS S.R.L. 
ANGAJEAZĂ

ELECTROMECANIC
Se oferă: contract perioadă nedeterminată, condiţii de 
muncă excepţionale, salariu atractiv. 

Detalii la tel. 0737 410 009. 
CV-uri: secretariat@techwise.ro 

LA FELINARE 
angajează FETE la 

BUCĂTĂRIE cu expe-
rienţă. Program flexibil, 

salariu avantajos. Tel. 
0722466039; 0723675551.

COFETĂRIA  CRYSS 
ORHIDEEA angajează 
PERSONAL cu sau fără 
experienţă în LABORA-

TOR COFETĂRIE. 
Tel. 0720554575.

SC angajează: 
- DESERVENT 
buldoexcavtorist 

- SUDOR  
- LĂCĂTUŞ 
MECANIC. 

Tel. 0720689965.

SC CATYON TECH 
PRODUCT SRL, 

PITEŞTI angajează 
MONTATORI 

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

Relaţii, tel. 0722 434 694.

SINCO SCM PITEŞTI
CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al Cooperativei 
SINCO SCM Piteşti, CONVOACĂ în data de 31 mar-
tie 2023, ora 10.00, în Piteşti, cartier Prundu- Complex, 
bl. B. 31, ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ a mem-
briilor cooperatori cu următoarea ORDINE DE ZI: 
1. Raportul Consiliului de administraţie pe anul 2022.
2. Raportul comisiei de cenzori.
3. Aprobarea bilanţului contabil la 31.12.2022.
4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 
anul 2023. 
5. Repartizarea profitului.
6. Diverse. 
  Preşedinte, VITAN CONSTANTIN 

Anunt de mediu
SC COMAR TRUST 2000 SRL, cu sediul în com. 
Albota, sat Albota, str. Ecologiei nr. 795 B, prin 
cererea depusă la APM Argeş a solicitat autorizaţie 
de mediu pentru desfăşurarea activităţii:
Fabricarea altor produse din cauciuc în localitatea 
Albota str. Ecologiei nr. 795 B /795 C, Jud. 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 (afişarea) anunţului. 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
CAUTĂ URGENT

N SEF DE ATELIER N SUDOR
N LĂCĂTUŞ DE CONFECŢII METALICE.
Se oferă: •   Pachet salarial motivant(tichete masă, 
asigurări sănătate, decontare transport) •   Bonusuri 
personalizate în funcție de performanță individuală •   
Un mediu de lucru prietenos • Oportunități de for-
mare profesională și dezvoltare personală. 

Relații, la numărul de telefon 0736.637.628.
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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!!!

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.

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.

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 angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze. 

Tel. 0722301315.

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.

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.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

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

Relaţii, tel. 0748192233.

ANGAJAM:

- CONFECTIONERI 
- CUSATORI. 

Tel. 0720.638.047.

Curierul Zilei 
angajează 

AGENT PUBLICITAR 
cu experienţă.

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

Angajăm 
MUNCITOR 
ÎNTREŢINERE 

HOTEL. 
Tel. 0722.247.801.

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 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

SOCIETATE DE TRANSPORT angajează
 ŞOFERI DE TIR 

pentru transport internaţional TUR-RETUR 
şi COMUNITATE 

- SALARII ATRACTIVE - 
Telefon 0727 760 240.

Salonul AIKO din Pitesti angajează MASEUZA. 
Un mediu de lucru plăcut, cu aparatura de ultima generație 
și training-uri de specialitate. Carte de munca și salariu mo-

tivant. Te asteptam intr-un mediu de lucru placut cu aparatura 
de ultima generatie si training-uri de specialitate. CV-ul se 

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

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.

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 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.

ZARIS AUTOCOM, 
cu sediul în Mărăcineni angajează: 
D ŞOFERI distribuţie 
pâine D MECANIC 
AUTO D MUNCI-
TORI necalificaţi D 

GESTIONARI. 
Salarii atractive, pro-

gram de lucru optim. Tel. 
0729.218.498, 0724079452. 
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