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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)

STÂLPI, ºpalieri metalici noi 
pentru garduri- vie, 2,10 m, 
23 lei/ bucatã. 0765376535. 
(C.160320230002)

VÂNZĂRI
ELECTRONICE

ALCOR SERVICE NET
CALCULATOARE  

ACCESORII
SERVICE - REFILL
I.C. Brătianu, bl. B1, parter, 

Piteşti (pasaj Magnolia)
Tel. 0744/300418,     

    0771/692925. E-mail: 
office@alcornet.ro

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND garsonierã cf. 
1, 27 mp, Rãzboieni- 
D.2. Tel. 0728060651. 
(C.160320230016)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 2 ca-
mere, zona Spitalul Mili-

tar,  42.000 euro, nego-
ciabil. Tel. 0799663403. 
(C.070320230003)

VÂND apartament 2 came-
re, suprafaþã utilã 52 mp, 
Kaufland- Craiovei, par-
ter, balcon 10 mp, 46.500 
euro, uºor negociabil. Tel. 
0728316131.  (C.1230005)

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

VÂND apartament 2 came-
re, cartier Trivale- Complex 
1. Tel. 0740359279. (C.0

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

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 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)

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

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)

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

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

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 garso-
nierã ultracentral, de lux, 
preþ 1.200 lei. 0723472044.  
(C.160320230007)

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

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

Vând douã cripte ci-
mitir Sf. Gheorghe Pi-
teºti.  0721.533.743. (OP) 
(C.160320230005)

CUMPĂRĂRI
AUTO

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

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT FEMEIE pentru 
MENAJ, la persoană în 
vârstă,  program de luni 

până vineri între orele 16.30-
20.00 și sâmbătă și duminică 

între orele 13.00-20.00. 
Detalii, la tel. 0722 391 011.

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

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

CAUT doamnã pen-
tru îngrijire bãtrân, in-
tern, în Morãreºti. Tel. 
0742097388; 0744589573.  
(C.140320230003)

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

PRESTĂRI
SERVICII

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)

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

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

CONSTRUIM case, aco-
periºuri, tencuieli ºi de-
corative. Preþuri fãrã con-
cureþã. Tel. 0745430252. 
(C.080320230005)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.140320230007)

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

DIVERSE
Administraþia Domeniului 
Public Piteºti cu sediul în 
Piteºti, str. Obor, nr. 3 oferã 
prin transmitere fãrã platã 
la instituþiile publice, mijloa-
ce fixe amortizate integral. 
Relaþii suplimentare puteþi 
obþine la tel. 0248/223526.  
(C.160320230011)

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.240220230004)

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

DOMN, 58 ani, de la 

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

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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þarã caut prietenã pen-
tru cãsãtorie, pentru la 
þarã. Tel. 0753586038.  
(C.100320230005)

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

43 ani, auto ºi casã doresc 
doamnã, pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0753593689. 
(C.170320230001)

MICI AFACERI
VÂND atelier vulcaniza-
re: baracã metalicã 4/4, 
echipatã, utilatã corespun-
zãtor. Tel. 0745330206.  
(C.160320230004)

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

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

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

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)

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)

ASOCIAÞIE de Proprie-
tari angajeazã femeie de 
serviciu. Tel. 0747691670.  
(C.160320230001)

ANGAJEZ cameris-
tã hotel, zona Gãva-
na. Tel. 0762277402.  
(C.160320230008)

S.C ANGAJEAZÃ fe-
meie de serviciu. Pro-
gram 8 ore pe zi de 
luni- vineri. Salariu moti-
vant. Tel. 0248/219770. 
(C.170320230003)

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

TÂNÃR solicit anga-
jare în construcþii cu 
posibilitate de cazare. 
0748952651.

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

PRIMARIA BUZOEȘTI, CUI 4318288, organizeaza 
licitatie publica pentru: 1) concesionare pasune Ion-
esti in suprafata de 44,17 ha, comuna Buzoesti, judetul 
Arges; 2) concesionare pasune Vulpesti 1 in suprafata de 
45,86 ha, comuna Buzoesti, judetul Arges; 3) concesion-
are pasune Vulpesti 2 in suprafata de 45,73 ha, comuna 
Buzoesti, judetul Arges; 4) concesionare pasune Podeni 1 
in suprafata de 9,36 ha, comuna Buzoesti, judetul Arges; 
5) concesionare pasune Podeni 2 in suprafata de 2,36 ha, 
comuna Buzoesti, judetul Arges; 6) concesionare pasune 
Curteanca 1 in suprafata de 29,03 ha, comuna Buzoesti, 
judetul Arges; 7) concesionare pasune Curteanca 2 in su-
prafata de 17,01 ha, comuna Buzoesti, judetul Arges; 8) 
concesionare pasune Curteanca 3 in suprafata de 13,58 
ha, comuna Buzoesti, judetul Arges; 9) concesionare 
pasune Curteanca 4 in suprafata de 1,63 ha, comuna Bu-
zoesti, judetul Arges; 10) concesionare pasune Tomsan-
ca 1 in suprafata de 24,50 ha, comuna Buzoesti, judetul 
Arges; 11) concesionare pasune Tomsanca 2 in suprafata 
de 1,83 ha, comuna Buzoesti, judetul Arges; 12) conce-
sionare pasune Tomsanca 3 in suprafata de 1,43 ha, co-
muna Buzoesti, judetul Arges; 13) concesionare pasune 
Tomsanca 4 in suprafata de 5,00 ha, comuna Buzoesti, 
judetul Arges; Informatii: a) Informatii privind docu-
mentatia de atribuire: La sediul Primariei Buzoesti, tele-
fon 0248690009; b) Data limita pentru solicitarea clarifi-
carilor: 06.04.2023, ora 14.00; c) Data limita de depunere 
a ofertelor: 07.04.2023, ora 12.00 la sediul Primariei Bu-
zoesti, in doua exemplare-original si copie; d) Data si lo-
cul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere 
a ofertelor: 10.04.2023, ora 8.30 pentru punctul 1), ora 
9.00 pentru punctul 2), ora 9.30 pentru punctul 3) , ora 
10.00 pentru punctul 4), ora 10.30 pentru punctul 5), ora 
11.00 pentru punctul 6), ora 11.30 pentru punctul 7), ora 
12.00 pentru punctul 8), ora 12.30 pentru punctul 9), ora 
13.00 pentru punctul 10), ora 13.30 pentru punctul 11), 
ora 1400 pentru punctul 12), ora 14.30 pentru punctul 
13). e) Denumirea instantei competente in solutionarea 
litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: 
Judecatoria Costesti, 10 zile calendaristice de la comuni-
carea rezultatului.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri R.A., titular al 
proiectului: ,,Modernizare DJ703H Curtea de Argeş - 
Valea Danului  - Cepari - Şuici - lim. jud.  Valcea, km. 
9+475-10+364, L=0,889 km, comunele Valea Danului 
şi Cepari, judetul Argeş”, anunţa  publicul interesat asu-
pra luarii deciziei etapei de încadrare de către Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Argeş,  în  cadrul   procedu-
rii   de evaluare a impactului asupra mediului,  pentru  
proiectul: ,,Modernizare DJ703H Curtea de Argeş - 
Valea Danului  - Cepari - Şuici - lim. jud.  Valcea, km. 
9+475-10+364, L=0,889 km, comunele Valea Danului 
şi Cepari, judetul Argeş”,  propus a fi realizat în co-
munele Valea Danului şi Cepari, judetul Argeş.
Proiectul decizie de încadrare şi motivele  care o  fun-
damenteaza  pot  fi consultate la APM Argeş cu sediul 
în Piteşti, str. Egalităţii nr.50, judeţul Argeş, în zilcle 
de: luni-vineri, între orele 10.00-13.00, precum şi la ur-
mătoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la 
proiectul decizici de incadrare la sediul APM Argeş, în 
termen de 10 zile de la publicarea anuntului pe pagina de 
internet a APM Argeş.

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 

ANUNŢ
Societatea APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti, 

cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu 
nr. 24A, judeţul Argeş, ORGANIZEAZĂ CONCURS 
pentru ocuparea unui post de OPERATOR tratare 
ape tehnologice, la Secţia Uzina de Apă Budeasa.
Sarcinile de bază ale postului de operator tratare ape 
tehnologice constau în supravegherea, manevrarea, ex-
ploatarea, întreţinerea, revizia şi reparaţia instalaţiilor de 
tratare apă din Uzina de Apă Budeasa.
Condiţiile de participare la concurs sunt: calificare în do-
meniu; apt necondiţionat pentru lucrul la înălţime şi pen-
tru manipularea manuală a maselor în vederea realizării 
atribuțiilor de serviciu.
Concursul constă într-o probă scrisă şi un interviu ce in-
clude probă practică.
Bibliografia de concurs:
• Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu 
modificările și completările ulterioare;
• Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de 
igienă și sănătate publică privind mediul de viață al pop-
ulației;
• Hotărârea nr. 100 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea 
Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească 
apele de suprafață utilizate pentru potabilizare și a Nor-
mativului privind metodele de măsurare și frecvența de 
prelevare și analiză a probelor din apele de suprafață des-
tinate producerii de apă potabilă;
• Ordinul nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu 
apă și de canalizare;
• Noțiuni de chimie anorganică, nivel liceal; concen-
trația soluțiilor, pH-ul și echilibrul acido-bazic, chimie 
analitică instrumentală și analize tehnice, tehnici experi-
mentale de analiză calitativă și cantitativă, determinarea 
constantelor fizice;
• Noțiuni de tehnologie chimică: tehnologie chimică 
generală, automatizări în industria chimică, exploatarea 
și întreținerea utilajelor, supravegherea și controlul cali-
tății apei potabile, calitatea apelor, instalații tehnologice 
și schemele de alimentare cu apă.
Documente necesare pentru înscrierea la concurs: cer-
ere generală, Consimțământ și Informații la colectarea 
datelor cu caracter personal direct de la persoana vizată 
(se descarcă de pe site-ul societății secțiunea „Clienți – 
Formulare‟), curriculum vitae (CV) şi copii ale actului 
de identitate și ale actelor de studii.
Acestea se pot transmite la adresa de e-mail contact@
apa-canal2000.ro sau se pot depune  la  ghişeul unic situ-
at în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24 A, 
judeţul Argeş, până la data de de  31.03.2023, inclusiv, 
orele 16.00.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne con-
tactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, 
între orele 08.00-16.00. 

Societate de 
construcții angajează 

MANAGER PROIECT 
și INGINER 

PRODUCŢIE, cu sau 
fără experiență. 

Relații, la telefon 
0746.116.392.

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.

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. 

ANGAJEZ 
TÂMPLARI 

FINISORI MOBILĂ 
şi TÂMPLARI 
MONTATORI. 

TEL. 0730376130.



Cu
ri

er
ul

  z
ile

i -
 p

ag
. 1

0
Lu

ni
, 2

0 
m

ar
ti

e 
20

23
 

Pu
bl

ic
it

at
e

ZIP ESCORT angajează 
în condiţii avantajoase  

AGENŢI de  
SECURITATE şi 

DISPECERI.  Relaţii,  
telefon: 0731.010.266 - 

Iordache Dorel.

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 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
PENSIUNE PITEȘTI 

angajează 

RECEPŢIONERĂ. 
Program de lucru 1 

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

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. 

Companie din Topoloveni, Argeş, angajează 
CONTABILĂ (contabilitate primară) şi PERSONAL TESA. 

Cerinţe post TESA: limbă engleză nivel mediu, 
cunoaştere operare PC.

Pentru detalii sunaţi la 0787328176.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere 
a acordului de mediu

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Muni-
cipiului Pitești anunță publicul interesat asupra depune-
rii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul “DESFIINȚARE - CLĂDIRI EXISTENTE”, 
propus a fi amplasat în Bradu, satul Bradu, str. Cet Sud 
2, Jud. Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Argeș, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeș și la 
sediul PRIMĂRIEI BRADU din comuna Bradu, județul 
Argeș în zilele de luni până joi, între orele 9-13.
Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM 
Argeș, str. Egalității nr.50A, jud. Argeș.

Anunţ public privind depunerea solicitării de 
emitere a acordului de mediu

SC RIA MARKET EXCLUSIV SRL anunţă public-
ul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul ,, Construire 
spaţiu comrcial P+1Ep şi amplasare totem,, propus 
a fi amplasat în comuna Poiana Lacului, sat Poiana 
Lacului, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM Argeş, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. 
Argeş şi la sediul PRIMĂRIEI POIANA LACULUI 
din comuna Poiana Lacului, judeţul Argeş în zilele de 
luni până joi, între orele 9.00- 13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul 
APM Argeş, str. Egalităţii nr. 50A, jud. Argeş.

ANUNŢ
Societatea APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti, 

cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu 
nr. 24A, judeţul Argeş, ORGANIZEAZĂ CONCURS 
pentru ocuparea unui post de INGINER de speciali-
tate la Serviciul SCADA.
Scopul postului de inginer constă în efectuarea activi-
tăţilor de monitorizare şi mentenanță a sistemelor infor-
matice, a sistemelor de automatizare PLC-uri şi a trans-
misiilor de date din cadrul sistemelor SCADA.
Cerinţe și condiții pentru participare la concurs: absol-
vent al unei facultăţi tehnice cu diplomă de licenţă sau 
examen de diplomă în conformitate cu legislaţia în vi-
goare în unul dintre domeniile: electronică/ automatizări/ 
calculatoare/ hidrotehnică cu specializare în automate 
programabile/ SCADA; experienţă dovedită în domeniul 
automatizărilor de minim 3 ani; să deţină autorizaţie de 
electrician emisă de A.N.R.E. pentru gradul IIB sau să în-
deplinească condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea 
acesteia; apt din punct de vedere medical, necondiționat, 
pentru lucrul la înălţime şi pentru manipularea manuală a 
maselor; posesor al permisului auto categoria B, valabil; 
cunoscător al limbii engleze - nivel mediu.
Concursul constă într-o probă scrisă şi un interviu, sub-
iectele având următoarea tematică: sisteme de superviza-
re, control și achiziții date (SCADA); controlere logice 
programabile (PLC); traductoare pentru presiune, debit, 
PH, conductivitate.
Bibliografia pentru concurs: se pot studia manualele și 
cărțile din literatura tehnică de specialitate.
Candidaţii vor transmite CV, Consimţământ şi Informaţii 
la colectarea datelor cu caracter personal direct de la per-
soana vizată (se descarcă de pe site-ul societăţii secţi-
unea „Clienţi - Formulare‟), cererea de participare la 
concurs şi copii ale actului de identitate, actelor de studii, 
permisului de conducere, autorizaţiei de electrician, şi, 
după caz, carnetului de muncă, C.I.M. şi/sau adeverinţei 
de vechime în muncă care să ateste experienţa, pe adresa 
de e-mail contact@apa-canal2000.ro sau le vor depune 
la ghişeul unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, 
bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la 
data de 20.04.2023, inclusiv, orele 16.00.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne con-
tactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, 
între orele 8.00 - 16.00. 

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.
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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.

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 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.

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.

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  

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.

ANGAJĂM 

ŞOFER pentru 
LIVRARE produse 
de PANIFICAŢIE. 

Tel. 0756049965.

ANGAJEZ 
CONSULTANT 
VÂNZĂRI produse 

naturiste, magazin central. 
Tel. 0762633022.

Societate de construcții 
angajează 

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

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 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.

LIXLAND SRL angajează: 
OPERATORI MAŞINI 

UNELTE CNC. 
Se cere cunoştinţe minime 
necesare. Se oferă special-
izare la locul de muncă şi 
salariu atractiv. Solicităm 

seriozitate. CV-urile se pot 
trimite la office@lixland.ro 

sau la tel. 0374006420. 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează:

 - MĂCELARI 
TRANŞATORI 

cu şi fără experienţă;
 - MUNCITORI 
NECALIFCAŢI 

 - MEDIC VETERINAR.
 Tel. 0744.506.582.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare 
SC TOTAL DISTRIBUTION GROUP ARGES SRL titular 
al proiectul ,,Construire imobil locuinte colective cu func-
tiuni complementare “propus  a fi amplasat in municipi-
ul Pitesti, strada Garii, nr.21,  judet Arges  anunta publicul 
interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre 
Agentia pentru Protectia Mediului Arges- nu se supune 
evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedu-
rilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare 
adecvata, pentru proiectul ,, Construire imobil locuinte 
colective cu functiuni complementare’’ , propus a fi ampla-
sat in municipiul Pitesti, str. Garii, nr.21, jud Arges.    
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o funda-
menteaza pot fi consultate APM Arges cu sediul in Pitesti, 
str. Egalitatii, nr. 50A, jud Arges , in zilele de luni -vineri, 
intre orele 10-13, precum si la urmatoarea adresa de internet 
http://apmag.anpm.ro.
Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la 
proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Arges, in ter-
men de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

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.

ANGAJEZ 
BUCĂTAR 

pentru activitate de 
catering. 

Tel. 0742296035. 
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