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 VÂNZĂRI

DIVERSE
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)

VÂND 3 convectoare, un 
calorifer, butoi, ladã frigo-
rificã, 200 laþi, 300 uluci ºi 
remorcã. Tel. 0723191171. 
(C.060320230006)

VÂND maºinã curãþat ºtiu-
leþi de porumb, cãruþã, 
ulucã, ovãz. 0748231125.  
(C.130320230005)

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

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)

VÂND apartament 2 ca-
mere, suprafaþã utilã 52 
mp, Kaufland- Craiovei, 
parter, balcon 10 mp, 
46.500 euro, uºor nego-
ciabil. Tel. 0728316131.  
(C.140320230005)

VÂND apartament 2 ca-
mere, Rãzboieni, bl. A. 2, 
et. 2. Tel. 0770784676.  
(C.140320230009)

APARTAMENTE
3 camere

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

APARTAMENTE
4 camere

VÂND apartament 4 came-
re, lux, Craiovei, 90 mp, 1/ 4, 
centralã proprie, 2 balcoa-
ne, 2 locuri parcare, 88.000 
euro. Tel. 0722234709.  
(C.130320230008)

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) 

TERENURI
VÂND teren 

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

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 la 
munte, pretabil 

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

apropierea pârti-
ei 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 4.600 mp 
teren construcþii, 10 
km de Piteºti, toate 
utilitãþile( apã, cana-
lizare, gaze, curent), 
zonã liniºtitã între 

vile, preþ 6 euro/ mp. 
Tel. 0720411585. 
(C.080320230004) 

ÎNCHIRIERI

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 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)

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

ÎNCHIRIEZ garsoni-
erã la casã, semicen-
tral, contorizatã, intrare 
separatã, 450/ 600 lei. 
0733929438; 0348/444031. 
(C.130320230002)

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)

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

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

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)

OFER închiriere garso-
nierã, Prundu- Depou, 
700 lei. Tel. 0753378458.  
(C.130320230009)

LOCURI DE VECI

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

VÂND 2 cripte Cimiti-
rul Sf. Gheorge, 35.000 
lei. Tel. 0733699399. 
(C.140320230004)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT doamnã seri-
oasã pentru îngrijire bãr-
bat . Tel. 0720896249. 
(C.130320230003)

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)

CAUT doamnã pentru 
curãþenie. Tel. 0729569326. 
(C.130320230020)

CAUT doamnã pen-
tru îngrijire bãtrân, in-
tern, în Morãreºti. Tel. 

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

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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0742097388; 0744589573.  
(C.140320230003)

PRESTĂRI
SERVICII

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)

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

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)

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

DOMN, 58 ani, de la 
þarã caut prietenã pen-
tru cãsãtorie, pentru la 

þarã. Tel. 0753586038.  
(C.100320230005)

DOMN 53 ani, cu serviciu 
ºi maºinã, caut doamnã 
de vârstã apropiatã cu lo-
cuinþã. Tel. 0722813630.  
(C.130320230011)

ANIMALE
Anunţuri la telefon

OFER spre adopþie o cãþeluºã. 
Tel. 0791550060. 

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 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 bucãtar. 
Tel. 0737520419. 
(C.020320230005)

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)

ANGAJEZ ospãtar/ os-
pãtãriþã ºi personal la grãtar, 
cu experienþã minimã. Tel. 
0744356419; 0757468295. 
(C.130320230004)

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

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

S.C. angajeazã stivuito-
rist atestat ISCIR ºi mani-
pulant. Tel. 0784273942. 
(C.090320230011)

ANGAJEZ paznic pen-

tru lac pescuit. Persoana 
fãrã obligaþii ºi fãrã cazi-
er. Salariu atractiv. Tel. 
0757295066, 0741654840. 
(C.130320230012)

PENSIUNEA Cora anga-
jeazã personal curãþenie ºi 
recepþie. Tel. 0724470485.  
(C.130320230014)

ANGAJÃM personal resta-
urant: barmani, ospãtari, 
bucãtari, ajutor bucãtar, piz-
zeri, spãlãtori veselã. Sala-
rii atractive, program lejer 
ºi flexibil. Tel. 0753955346. 
(C.130320230015)

CLINICÃ Medicalã din Pi-
teºti angajeazã doamnã/ 
domniºoarã pentru re-
cepþie. Tel. 0768773770.  
(C.130320230007)

S.C. angajeazã ºofer 
TIR (tur-retur), cu expe-
rienþã. Tel. 0730585259.  
(C.130320230019)

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)

ANGAJEZ vulcanizator 
auto cu experienþã pen-
tru camioane. Salariu 
4.000-5.000 lei, locaþie 
Bascov. Tel. 0799700007. 
(C.140320230006)

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

CAUT post de cân-
tãreþ bisericesc cu 
carte de muncã. Tel. 
0766301300.

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.

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

Fabrică de mezeluri 
din Pitești, angajează 

pentru magazinele proprii

VÂNZĂTOR/
VÂNZĂTOARE

Relații, la tel. 
0724.522.985.

Societate de construcții 
angajează 

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

SC ARGIF SA angajează:
-Ingineri producţie ofertare/Teh-

nician devize; (cunoştinţe program 
Doclib şi experienţă);

-Ingineri/Maiştri construcţii 
pentru şantier;

-Conducător auto ( Autobascu-
lantă) cu card şi atestat. 

Tel. 0248/219309.
EUROSSIB CONSTRUCT SRL - societate în faliment, 
prin lichidator judiciar, vinde prin licitaţie publică în data 
de 23.03.2023 ora 13:00, la sediul său din Sibiu, str. Nico-
lae Iorga nr.11, etaj 1, jud.  Sibiu, apartament (mansardă) în 
suprafață utilă de 61,96 mp, cote părți comune de 9,26 mp 
și cota teren de 13,23 mp, situat în Cartier Găvana, mun. 
Pitești, cu prețul de pornire al licitației de 31.000 euro (TVA 
inclusă). Cei interesați vor putea viziona bunurilor scoase la 
licitație pe bază de programare telefonică prealabilă. Con-
travaloarea caietului de sarcini este de 500 lei plus TVA, 
achiziționarea acestuia fiind obligatorie pentru participa-
rea la licitație. Garanţia de participare în valoare de 10% 
din preţul de pornire al bunurilor pentru care se licitează se 
achită prin OP în lei, la cursul BNR din data plății, în con-
tul unic de insolvenţă deschis pe numele debitoarei la Ban-
ca Transilvania S.A.-Sucursala Sibiu, cod IBAN: RO71B-
TRL03301202689736XX,  cel mai târziu cu 48 ore înainte 
de ora desfășurării licitaţiei. Pasul de licitare este de 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei. Informaţii suplimentare și 
programări pentru vizionare la tel. 0269/225076.

SC CG CONSTRUCŢII DRUMUIRI CURTEA DE 
ARGEŞ SRL, cu sediul în str. Albeşti, nr. 12, Curtea 
de Argeş prin cererea depusă la APM Argeş a solic-
itat autorizaţie de mediu pentru desfăşurarea activi-
tăţii: “ STAŢIE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI” în 
localitatea Curtea de Argeş, str. Albeşti, nr. 12. 
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. 

SC STAR TRADING 
IMPEX SRL  angajează 

1 SUDOR
CV-urile se depun la 

adresa de e-mail: 
office@startrading.ro,  

pana la data de 17.03.2023 
Doar candidatii selectati 

vor fi contactati.

SOCIETATE DE TRANSPORT angajează
 ŞOFERI DE TIR 

pentru transport internaţional TUR-RETUR 
şi COMUNITATE 

- SALARII ATRACTIVE - 
Telefon 0727 760 240.

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 ZIP ESCORT SRL 

angajează  
AGENŢI DE 

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

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 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.

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.

ANUNŢ DE MEDIU
SC ARCHWOOD DESIGN 09 SRL, cu sediul în (adresa) 
Comuna Căteasca, str. Căteasca nr. 427, judeţul Argeş, prin 
cererea depusă la APM Argeş a solicitat autorizaţie de mediu 
pentru desfăşurarea activităţii: ,, Fabricarea altor elemente 
de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii - cod CAEN 
1623”, în localitatea Căteasca, Comuna Cătesca, str. Căteas-
ca nr. 427, judeţul Argeş.
lnformaţii referitoare la prezenta activitate, precum şi 
eventualele sugestii şi contestaţii se pot obţine, respective 
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.

ANUNT DE MEDIU
SC EUROL AMBIENT CONSTRUCT SRL, cu sediul în 
com. Căteasca, sat Căteasca nr. 421, judeţul Argeş, prin cere-
rea depusă la APM Argeş, a solicitat autorizatie de mediu 
pentru desfăşurarea activităţilor : ,,Fabricarea placilor, fo-
liilor, tuburilor şi profilelor din material plastic - cod CAEN 
2221” şi ,,Fabricarea articolelor de ambalaj din material 
plastic - cod CAEN 2222”, în localitatea Căteasca, Comuna 
Căteasca, sat Căteasca nr. 421, judet Argeş.
Informatii referitoare la prezenta activitate, precum şi even-
tualele sugestii şi contestatii se pot obţine, respective depune, 
în scris, sub semnatura şi cu date de identificare la sediul 
APM Argeş, str. Egalitatii nr. 50, tel. 0248-213099, în termen 
de 15 zile lucratoare de la publicarea (afiarea) anuntului.
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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.

SC ANGAJEAZĂ: 
- LĂCĂTUŞI MECANICI

- SUDOR ELECTRIC şi CO2 
- ELECTICIAN sau ELEC-

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

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

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

Relaţii, tel. 0748192233.

Curierul Zilei 
angajează 

AGENT PUBLICITAR 
cu experienţă.

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

Angajăm 
MUNCITOR 
ÎNTREŢINERE 

HOTEL. 
Tel. 0722.247.801.

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. 

Societate de 
construcții angajează 

MANAGER PROIECT 
și INGINER 

PRODUCŢIE, cu sau 
fără experiență. 

Relații, la telefon 
0746.116.392.

PENSIUNE PITEȘTI 
angajează 

RECEPŢIONERĂ. 
Program de lucru 1 

noapte lucrată/ 1 noapte 
liberă. Relații, la 
0744. 313.776.

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

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

ELECTROMECANIC
Se oferă: contract perioadă nedeterminată, condiţii de 
muncă excepţionale, salariu brut 6.837 RON. 

Detalii la tel. 0731 499 499. 
CV-uri: secretariat@techwise.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.

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează 
ȘOFER

 CATEGORIA B pt depozit Albota. 
Se acordă salariu motivant, bonusuri şi ti-

chete de masă.  Relaţii, la telefon 0744.508.005.

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

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.

SOCIETATE COMERCIALĂ 
CAUTĂ URGENT

N ŞEF 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.

SC angajează: 
- DESERVENT 
buldoexcavtorist 

- SUDOR  
- LĂCĂTUŞ 
MECANIC. 

Tel. 0720689965.
ANGAJAM:

- CONFECTIONERI 
- CUSATORI. 

Tel. 0720.638.047.

Subscrisele BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., 
cu sediul in Bucuresti, Str. Invingatorilor nr. 24, Cladirea 
Victory Business Center, Et. 3, Sector 3, Numar de inscri-
ere in Registrul Formelor de Organizare RFO II 0239/2006 
si ROMINSOLV S.P.R.L., cu sediul in Bucuresti, Splaiul 
Unirii nr. 223, etaj 4, Sector 3, Numar de inscriere in Regis-
trul Formelor de Organizare RFO II 0122/2006, în calitate 
de Consortiu de lichidatori judiciari al OLTCHIM S.A., 
desemnati prin Sentinta nr. 663/08.05.2019, pronuntata de 
Tribunalul Valcea Sectia a II-a in Dosarul nr. 887/90/2013 
si confirmati prin Hotararea Adunarii creditorilor din data 
de 26.10.2020.  
Avand in vedere urmatoarele:
- sedinta Comitetului Creditorilor OLTCHIM S.A. din data 
de 28.11.2022, în cadrul careia a fost desemnata societatea 
ARHIVITOR S.R.L. în vederea prestarii serviciilor de prel-
uare si prelucrare, selectionare, depozitare, pastrare, con-
servare si utilizare a documentelor ce constituie arhiva 
OLTCHIM S.A.;
- împrejurarea ca la acesta data au loc operatiunile de prelu-
are a fondului arhivistic creat de debitoare,
In vederea eliberarii certificatelor, copiilor, extraselor și ade-
verințelor ce atestă drepturile de personal pentru foștii sal-
ariați, va rugam sa va adresati in mod direct operatorului 
economic autorizat ce preia fondul arhivistic al OLTCHIM 
S.A., respectiv ARHIVITOR S.R.L., la urmatoarele date de 
contact:
Adrese de corespondenta: 
Str. Baldovinesti nr. 12, Braila, cod postal 810167;
Str. Mircea Voda nr. 60, Braila, cod postal 810440 (dupa 
data de 1 MAI 2023) 
Telefon: 0339/732.307 sau 0744.769.390;
 E-mail: arhivitor.depozit@yahoo.com.

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 marfa, Cartela Ta-
hograf.

Salariu competitiv! Condiții de munca legale.
Se cere si se oferă seriozitate !

Relaţii, la telefoane: 0756 151 169  / 0799 414 416.

ANGAJEZ 
BUCĂTAR 

pentru activitate de 
catering. 

Tel. 0742296035. 

SOCIETATE DE 
CONSTRUCȚII 

angajează 
JURIST.

Tel 0761.348.179. SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează 

GESTIONAR 
DE DEPOZIT, 
cu sau fără experiență. 

Relații suplimentare la 
tel. 0740.774.129  

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează 

MĂCELARI  TRANŞATORI 
cu şi fără experienţă şi MUNCI-

TORI NECALIFCAŢI.
Tel. 0744506582.

ANGAJĂM 

ŞOFER pentru 
LIVRARE produse 
de PANIFICAŢIE. 

Tel. 0756049965.

Anunţ public privind dezbaterea publica
SC HIDRO ARGES SRL anunţă publicul interesat asu-
pra depunerii raportului privind impactul asupra medi-
ului, pentru proiectul “Exploatare agregate minerale, 
terasă mal stang rau Argeş perimetru Moara Mocan-
ului Est 17, comuna Leordeni, judeţul Argeş” propus 
a fi amplasat în comuna Leordeni, sat Moara Mocanului, 
jud. Argeş,    
Tipul deciziei posibile luate de catre APM Arges poate fi 
emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul privind impactul asupra mediului, poate fi con-
sultat la sediul APM Arges, din Pitesti, str. Egalitatii nr. 
50 A, jud. Arges, in zilele de luni – vineri, între orele 9-13.
Documentele menţionate anterior sunt disponibile si la 
urmatoarea adresa de internet: www.apmag.anpm.ro
Dezbaterea publica a raportului privind impactul asu-
pra mediului,  va avea loc la sediul Primariei comunei 
Leordeni,  jud.Arges, in data de  20.04.2023, începand cu 
ora12.00.
Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/
opinii/observatii privind documentele mentionate la se-
diul APM Arges din Pitesti, str. Egalitatii nr. 50 A, jud. 
Arges  pana la data de 19.04.2023. 

SC J. CHRISTOF E&P 
SERVICE SRL, Punct de lu-
cru Poiana Lacului angajează 

SUDORI ELECTRICI 
cu experienţă. 

SC J. CHRISTOF asigură 
activitatea de mentenanţă şi 

execută lucrări de con-
strucţii- montaj pentru 
OMV PETROM S.A. 

Relaţii, la tel. 0727560589. 
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