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VÂNZĂRI
DIVERSE

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

VÂND pianinã cu 
corzi( instrument 
nobil), perfectã 

stare. 0744313866.  
(C.240220230011) 

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

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
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 apartament 
3 camere, Triva-
le- Complex 1, cf. 

2, îmbunãtãþit, 
semimobilat, 4/ 4, 
izolat, termopane, 
amenajat, balcon, 

boiler, negocia-
bil. 0766364449.  

(C.150320230010) 

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 la 
munte, pretabil 

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

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

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 3.500 mp, ex-
travilan, sat. Catanele, com. 
Cãteasca. Tel. 0728913721.  
(C.150320230007)

ÎNCHIRIERI
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)

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

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

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 2 camere, Ceair. Tel. 
0751053626; 0740226873. 
(C.150320230001)

OFER închiriere garsoni-
erã, ultracentral, renovatã, 
mobilatã, utilatã, centralã 
termicã. Tel. 0752613667.  
(C.150320230006)

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)

CUMPĂRĂRI
AUTO

CUMPÃR auto ºi autouti-
litare (camioane, remorci, 
semiremorci) româneºti 
ºi strãine. Transport gra-
tuit. Tel. 0721956599. 
(C.150320230003)

SERVICII

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

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

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

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

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

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

TRACTÃRI auto ºi utilaje, 
non-stop. Tel. 0721956599. 
(C.150320230005)

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

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

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

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

CONSTRUIM case, aco-
periºuri, tencuieli ºi deco-
rative. Preþuri fãrã concu-

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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reþã. Tel. 0745430252. 
(C.080320230005)

PIERDERI
PIERDUT carte de inter-
venþie, registru special, 
NUI, pentru casã de marcat 
Datecs, model DP- 25X, 
seria DB4600001344, serie 
fiscalã aparat 7000654838, 
aparþinând societãþii CA-
FENELE 5 TO GO SRL, 
cu sediul  în Bucureºti, 
sect. 3, bld. Hristo Botev, 
nr. 1, camera 415, et. 4, 
CIF 42809415. Se declarã 
nule.  (C.150320230009)

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)

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)

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
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
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)

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

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

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)

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

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)

S.C. KROVTECH Tra-
de România angajeazã 
confecþioneri montatori 
structuri metalice, pen-
tru construcþii- Cod COR 
721433. Tel. 0752571144 
(C.140320230002)

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

ANGAJEZ ºoferi TIR cu ex-
perienþã, transport intern, 
7.000 lei/ lunar, plata sãp-
tãmânal. Tel. 0721956599. 
(C.150320230004)

CÃMIN de bãtrâni- Pi-
teºti angajeazã infirmi-
ere. Tel. 0740152730. 
(C.150320230008)

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

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

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

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

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 
CONSULTANT 
VÂNZĂRI produse 

naturiste, magazin central. 
Tel. 0762633022.
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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.

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 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.

ANGAJEZ 
BUCĂTAR 

pentru activitate de 
catering. 

Tel. 0742296035. 

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. 

ASOCIAŢIA “F.C. Argeş  Piteşti 
1953 Vulturii Alb Violeţi”, convoacă 
membrii săi pentru a participa la 
Adunarea Generală, care va avea loc 
în data de 28.03.2023, ora 16.00, la 
Restaurant Conti. 

Anunț concurs post contractual
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeș, cu se-
diul în Pitești, Str. Mr. Gh. Șonțu nr. 8A, ORGANIZEAZĂ, 
în baza prevederilor H.G. nr. 1336/2022, concurs pentru 
ocuparea postului vacant contractual pe perioadă deter-
minată, 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 ca-
dastru, geodezie, topografie, măsurători terestre și cadastru, 
topografie minieră;
- vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postu-
lui: minim 03 ani și 06 luni.
 Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
- proba scrisă în data de 05.04.2023, ora 10.00, la sediul  in-
stituției;               
- proba interviu în data de 10.04.2023, ora 10.00, la sediul  
instituției;  
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este  de 29.03.2023, 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.

Anunț concurs post contractual
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară  Argeș, 
cu sediul în Pitești, Str. Mr. Gh. Șonțu, nr. 8A, ORGA-
NIZEAZĂ, în baza prevederilor H.G. nr. 1336/2022, 
concurs pentru ocuparea unui post vacant corespun-
zător unei funcţii contractuale de execuţie, pe perio-
adă nedeterminată, din cadrul Serviciului Cadastru 
– Biroul Avize și Recepții
Denumirea postului: CONSILIER CADASTRU gr.I - 
post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată, din 
cadrul Serviciului Cadastru – Biroul Avize și Recepții.
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: minim 03 ani și 06 luni.
 Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
- proba scrisă în data de 05.04.2023, ora 10,00, la sediul  
instituției;               
- proba interviu în data de 10.04.2023, ora 10,00, la sediul  
instituției;  
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pen-
tru dosarul de concurs este  de 29.03.2023, 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.

Centru de Echitație ,, Andaluz ‘’ 
ÎȘI MĂREȘTE ECHIPA . 

Avem nevoie de INSTRUCTORI CALARIE și ÎNGRI-
JITORI CAI. Dacă iubești caii și echitația va așteptăm 
la Centrul nostru! Relații, la tel. 0753.684.224. 

1.Informații generale privind concedentul, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de tele-
fon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: CO-
MUNA MERIȘANI, comuna Merișani, Str.Principală nr.1, 
județul Argeș, telefon 0248/763.201, fax 0248/763250, 
e-mail: primariamerisani@yahoo.com, cod fiscal 4122060. 
2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în spe-
cial descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: Teren în suprafață totală de 11.929mp, situat 
în comuna Merișani, sat Dobrogostea, județul Argeș, T33, 
P16, categoria de folosință curți-construcții, compus din 
teren în suprafață de 10.133mp, identificat cu număr ca-
dastral 82135, înscris în Cartea Funciară nr.82135 și teren 
în suprafața de 1.796mp, identificat cu număr cadastral 
82690, înscris în Cartea Funciară nr.82690, aparținând do-
meniului public al Comunei Merișani, conform caietului 
de sarcini, H.C.L.Comuna Merișani nr.17/31.05.2022 și 
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația 
de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modali-
tatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot in-
tra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: 
Prin cerere de la sediul instituției. 3.2.Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Compartiment Juridic, Comuna Merișani, comu-
na Merișani, Str.Principală nr.1, județul Argeș. 3.3.Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul: 50Lei/exemplar, se achită cu numerar la Casieria 
Comunei Merișani. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clar-
ificărilor: 27.03.2023, ora 10.00. 4.Informaţii privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 10.04.2023, 
ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofer-
ta va fi depusă la Registratura Comunei Merișani, comuna 
Merișani, Str.Principală nr.1, județul Argeș. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un ex-
emplar. 5.Data şi locul la care se va desfăşura ședinţa pub-
lică de deschidere a ofertelor: 10.04.2023, ora 12.00, la se-
diul Comunei Merișani, comuna Merișani, Str.Principală 
nr.1, județul Argeș, Sala de ședinte. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Argeș, Pitești, B-dul 
I.C.Brătianu nr.7, județul Argeș, telefon 0248/216.599, fax 
0248/212.410, email: tr-arges@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 08.03.2023.

MIGALA  ROMCONSTRUCT SRL, cu sediul social în Co-
muna Bălileşti, Sat Băjeşti, Nr. 348, jud. Argeş, având cod 
unic de înregistrare 38158432, înregistrată la ORC Argeş 
sub numărul J03/2181/30.08.2017, reprezentata legal de li-
chidator judiciar Projuridic IPURL, organizează licitaţie 
publică deschisă cu strigare in zilele de 29 martie, 5 si 12 
aprilie 2023 ora 9.00 la  sediul  UNPIR Filiala Argeş  din 
mun. Piteşti, B-dul I.C. Brătianu, nr.10, bloc B2, mezanin, 
jud. Argeş, pentru vânzarea Autoturismului Dacia Logan cu 
numar de inmatriculare  AG-04-CFC, an fabricatie 2007 al 
cărui preţ de pornire licitaţie fără TVA este de 2500 lei.
În toate cazurile ofertanţii vor trebui să depună o cere-
re de participare la licitaţie şi să facă dovada achitării unei 
cauţiuni de minim 10% din preţul de pornire la licitaţie  al 
bunurilor, in contul  MIGALA  ROMCONSTRUCT SRL  nr.   
RO02 BREL 0002 0038 5994 0100 deschis la Libra Internet 
Bank sucursala Piteşti  până in preziua licitaţiei ora  12.00.
Pentru ofertanţii care nu vor fi declaraţi adjudecatari aceas-
ta cauţiune urmează să fie restituită integral în termen de 
trei zile lucrătoare de la data licitaţiei.  Preţul integral al 
bunurilor adjudecate urmează a fi achitat în termen de max-
im 15 zile de la data licitaţiei. Predarea bunurilor va fi facută 
după achitarea integrală a acestora. Factura va fi emisă după 
achitarea integrală a bunurilor adjudecate.
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic intre orele 10 - 14 
la telefon  0729980402 lichidator judiciar sau 0753585467 
dl. Zavoianu.

ANGAJEZ 
BUCĂTAR 

pentru activitate de 
catering. 

Tel. 0742296035. 

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.

SOCIETATE DE TRANSPORT angajează
 ŞOFERI DE TIR 

pentru transport internaţional TUR-RETUR 
şi COMUNITATE 

- SALARII ATRACTIVE - 
Telefon 0727 760 240.

ANGAJEZ 
TÂMPLARI 
FINISORI
 MOBILĂ 

şi TÂMPLARI 
MONTATORI. 

TEL. 0730376130.

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.
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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.

SC angajează: 
- DESERVENT 
buldoexcavtorist 

- SUDOR  
- LĂCĂTUŞ 
MECANIC. 

Tel. 0720689965.

ANGAJAM:

- CONFECTIONERI 
- CUSATORI. 

Tel. 0720.638.047.

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.

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.

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!!!

Fabrică de mezeluri 
din Pitești, angajează 

pentru magazinele proprii

VÂNZĂTOR/
VÂNZĂTOARE

Relații, la tel. 
0724.522.985.

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.
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