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VÂNZÃRI
DIVERSE

VVÂÂNNDD  bbooiilleerr  eelleeccttrriicc,,  110000  lliittrrii,,
AArriissttoonn  VVeelliiss  PPlluuss,,  nnoouu..  TTeell..
00773322552222443366..
VVÂÂNNDD  þþuuiiccãã  ddee  pprruunnãã,,  3344  ggrraaddee..
TTeell..  00775555556666884455..
((CC..118811112200220000001144))

ELECTRONICE

VÂNZÃRI
AUTO

ROMÂNEªTI
VVÂÂNNDD  LLooggaann  PPrreessttiiggee  11..66,,  1166
vvaallvvee,,  110055  CC..PP,,  22001100,,  5577..000000  kkmm
rreeaallii,,  GGPPLL  nnoouu..  TTeell..  00773322552222443366..

STRÃINE
VVÂÂNNDD  CChheevvrroolleett  AAvveeoo,,  11..22,,
bbeennzziinnãã++  GGPPLL,,  11..330000  eeuurroo..  TTeell..
00776666777788777799..  ((CC..118811112200220000000077))
VVÂÂNNDD  SSkkooddaa  SSuuppeerrbb,,  22000044,,
DDiieesseell,,  pprroopprriieettaarr..  NNuu  nneecceessiittãã
iinnvveessttiiþþiiii..  22..770000  eeuurroo..
00774400007788223377..    ((CC..007711222200220000000022))
VVÂÂNNDD  RReennaauulltt  SSiimmbbooll,,  22000099,,  ppee
mmoottoorriinnãã,,  pprreeþþ  nneeggoocciiaabbiill,,  PPiitteeººttii..
TTeell..  00774400997799443322..
((CC..114411222200220000001144))

VÂNZÃRI
IMOBILIARE
GARSONIERE
GGAARRSSOONNIIEERRÃÃ  PPooppaa  ªªaappccãã  ccoonnff..
11,,  ddeeccoommaannddaattãã,,  cceennttrraallãã
pprroopprriiee..  00773355555500222233..
((CC..111111222200220000001122))

VVÂÂNNDD  ggaarrssoonniieerrãã  PP--uurrii,,
RRããzzbbooiieennii,,  4433  mmpp,,  lloocc  ddee  ppaarrccaarree,,
ttooaattee  îîmmbbuunnããttããþþiirriillee,,  3399..000000  eeuurroo,,
uuººoorr  nneeggoocciiaabbiill..  TTeell..
00776688001177224455..    ((CC..003311222200220000000022))

Apartamente 
2 camere

VVÂÂNNDD  aappaarrttaammeenntt  22  ccaammeerree,,
CCrraaiioovveeii,,  ccff..  11..  TTeell..  00772222552288229977;;
00774411778855002277..  ((CC..223311112200220000001166))
VVÂÂNNDD  aappaarrttaammeenntt  22  ccaammeerree,,
TTrriivvaallee--  CCoommpplleexx  11,,  ppaarrtteerr..  TTeell..
00776633771155991122..    ((CC..114411222200220000001133))

Apartamente 
3 camere

VVÂÂNNDD  aappaarrttaammeenntt  33  ccaammeerree,,
ssuupprraaffaaþþãã  ddee  6655  mmpp,,  TTrriivvaallee--
iizzvvoorr,,  CCoommpplleexx  11,,  eettaajj  99//1100,,
ssttrraaddaall,,  lloocc  ddee  ppaarrccaarree,,  ddoottããrrii;;  22
bbããii,,  22  bbaallccooaannee  OOppeenn,,  aaeerr
ccoonnddiiþþiioonnaatt,,  22  ddeebbaarraallee,,  cceennttrraallãã
tteerrmmiiccãã,,  zzuuggrrããvviitt  rreecceenntt,,  mmoobbiillaatt
ccuu  gguusstt,,  uuttiillaatt  ((aarraaggaazz,,  ffrriiggiiddeerr,,
mmaaººiinnãã  ssppããllaatt)),,  5599..550000  eeuurroo,,
nneeggoocciiaabbiill..  00772200666622116622..
((CC..008811222200220000000066))
VVÂÂNNDD  aappaarrttaammeenntt  33  ccaammeerree,,  îînn
vviillãã,,  zzoonnaa  ppiiaaþþaa  CCeeaaiirr..  TTeell..
00773355443366558866..    ((CC..111111222200220000000044))

Apartamente 
4 camere

VVÂÂNNDD  aappaarrttaammeenntt  44  ccaammeerree,,
ccoonnffoorrtt  11,,  22  bbããii,,  22  bbaallccooaannee,,  zzoonnaa
BBiigg,,  7700..000000  eeuurroo..  TTeell..
00776622554411111144..  ((CC..003311222200220000000099))

CASE

VVÂÂNNDD  ccaassãã  MMããrrããcciinneennii..  TTeell..
00775522006677335533..    ((CC..224411112200220000001111))
CCAASSÃÃ  22001199,,  ssttrr..  OOlltteennii,,  443300  mmpp
tteerreenn,,  33  ccaammeerree..  00773355555500222233..
((CC..111111222200220000001133))

VVÂÂNNDD  ccaassãã  ccuu  eettaajj,,  ttooaattee
uuttiilliittããþþiillee,,  ªªtteeffããnneeººttii..  TTeell..
00774455001155661199..    ((CC..114411222200220000001100))

TERENURI

VVÂÂNNDD  TTEERREENN  iinnttrraavviillaann
ªªtteeffããnneeººttii--  PPrriimmããvveerriiii,,  88..000000  mmpp,,
uuttiilliittããþþii,,  ppaarrcceellaabbiill,,  nneeggoocciiaabbiill..
00772299115511441166..    ((CC..117711112200220000000088))

VVÂÂNNDD  tteerreenn  11..110000  mmpp,,  SSmmeeuurraa--
ssttrr..  OOlltteennii,,  ttooaattee  uuttiilliittããþþiillee  llaa
ppooaarrttãã..  TTeell..  00774444669933664411..
((CC..009911222200220000000044))

SPAÞII
ÎÎNNCCHHIIRRIIEEZZ  ddeeppoozziitt  118800  mmpp,,  ssttrr..
NN..  BBããllcceessccuu,,  ppllaattffoorrmmãã  bbeettoonnaattãã
ººii  iinnttrraarree  ccuu  aattooccaammiiooaannee  mmaarrii  ((
llâânnggãã  JJoohhnn  ººii  AArrggiinntteexx))..  TTeell..
00774466001122116666..  ((CC..111111222200220000000033))

OOFFEERR  sspprree  îînncchhiirriieerree  ssppaaþþiiuu
uullttrraacceennttrraall,,  5500  mmpp,,  aammeennaajjaatt
ppeennttrruu  ssaalloonn  îînnffrruummuusseeþþaarree..  TTeell..
00774466226622225577..    ((CC..119911112200220000001111))
OOFFEERR  îînncchhiirriieerree  ssppaaþþiiuu  8800  mmpp,,  eett..
33,,  FFrraaþþiiii  GGoolleeººttii..  TTeell..
00772222335577993322..  ((CC..004411222200220000000011))

ÎNCHIRIERI
PPRRIIMMEESSCC  oo  ffaattãã  îînn  ggaazzddãã,,
TTrriivvaallee..  00775555994400220044..  ((CC..bb..ff..
66888877))
GGAARRSSOONNIIEERRÃÃ  ccuurrttee,,  PPrruunndduu,,  11
bbããiiaatt--  665500,,  22  bbããiieeþþii--440000,,  iinncclluussee
uuttiilliittããþþiillee..  00774433992222337777..
((CC..005511112200220000001177))
OOFFEERR  îînncchhiirriieerree  ggaarrssoonniieerrãã,,  zzoonnãã
cceennttrraallãã,,  ttooaattee  uuttiilliittããþþiillee..  TTeell..
00773300557722338800..    ((CC..110011222200220000000022))
OOFFEERR  îînncchhiirriieerree  aappaarrttaammeenntt  33
ccaammeerree,,  ccoommpplleett  uuttiillaatt,,  CCaalleeaa
BBuuccuurreeººttii  ((PPrriimmããrriiee)),,  225500  eeuurroo..
TTeell..  00774466001122116666..
((CC..111111222200220000000022))
OOFFEERR  îînncchhiirriieerree  aappaarrttaammeenntt  22
ccaammeerree,,  ddeeccoommaannddaatt,,  cceennttrraall,,
uuttiillaatt,,  225500  eeuurroo..  TTeell..  00775544229966772244..
((CC..009911222200220000001100))
OOFFEERR  îînncchhiirriieerree  aappaarrttaammeenntt  22
ccaammeerree,,  ccff..  11,,  uullttrraacceennttrraall,,  330000
eeuurroo..  00772233447722004444..
((CC..009911222200220000000066))
OOFFEERR  sspprree  îînncchhiirriieerree  aappaarrttaammeenntt
22  ccaammeerree,,  TTuuddoorr  VVllaaddiimmiirreessccuu,,
pprreeþþ  ccoonnvveennaabbiill..  TTeell..
00777700664411334455..  ((CC..009911222200220000000077))
OOFFEERR  îînncchhiirriieerree  aappaarrttaammeenntt  22
ccaammeerree,,  nneemmoobbiillaatt,,  GGããvvaannaa,,  ccff..
11,,  ddeeccoommaannddaatt,,  eett..  11,,  5599  mmpp,,
rreennoovvaatt  rreecceenntt,,  11..000000  lleeii..
00774466001199991111..  ((CC..111111222200220000000077))
OOFFEERR  îînncchhiirriieerree  ggaarrssoonniieerrãã,,  ffoonndd
nnoouu,,  GGããvvaannaa--  BBiigg,,  mmoobbiillaattãã,,
uuttiillaattãã  mmooddeerrnn,,  pprriimmaa  îînncchhiirriieerree,,
225500  eeuurroo..  00774466001199991111..
((CC..111111222200220000000088))
OOFFEERR  îînncchhiirriieerree  aappaarrttaammeenntt  33
ccaammeerree,,  uullttrraacceennttrraall,,  mmoobbiillaatt,,
uuttiillaatt  mmooddeerrnn,,  335500  eeuurroo..
00774466001199991111..  ((CC..111111222200220000000099))
ÎÎNNCCHHIIRRIIEEZZ  ccaammeerrãã  llaa  ccaassãã,,  uunnaa--
ddoouuãã  ppeerrssooaannee,,  ppee  tteerrmmeenn  lluunngg,,
TTrriivvaallee..  00775511660022559944..
((CC..114411222200220000001166))
ÎÎNNCCHHIIRRIIEEZZ  ggaarrssoonniieerrãã  llaa  ccaassãã,,
ppeennttrruu  ttiinneerrii  nneeffuummããttoorrii,,  ssaallaarriiaaþþii,,
sseemmiicceennttrraall,,  ccoonnttoorriizzaattãã,,  iinnttrraarree
sseeppaarraattãã,,  550000  lleeii..  00773333992299443388..
((CC..114411222200220000000077))

LOCURI DE VECI

VVÂÂNNDD  ccaavvoouu  44  llooccuurrii,,  îînn  CCiimmiittiirruull
SSff..  GGhheeoorrgghhee,,  zzoonnaa  11++  nniiººãã
sseeppaarraatt..  TTeell..  00774444669933664411..
((CC..009911222200220000000055))

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CCAAUUTT  ffeemmeeiiee  ppeennttrruu  îînnggrriijjiirree
bbããttrrâânnãã,,  ppeerrmmaanneenntt..  OOffeerr  ccaazzaarree,,
mmaassãã,,  ssaallaarriiuu..  TTeell..  00772211336633554433..
((CC..114411222200220000000088))
CCAAUUTT  ffeemmeeiiee  ppeennttrruu  mmeennaajj,,  îînn
PPiitteeººttii..  TTeell..  00774477004499999911..
((CC..226611112200220000001177))

PRESTÃRI 

SERVICII
RREEPPAARRAAÞÞIIII  MMAAªªIINNII  SSPPÃÃLLAATT
AAUUTTOOMMAATTEE--  CCOOCCIIOOAABBÃÃ..
GGAARRAANNÞÞIIEE  1122  LLUUNNII..
DDEEPPLLAASSAARREE  GGRRAATTUUIITTÃÃ..
00224488//664455554433;;  00772233332211771166;;
00774488333311554455..  ((CC..001111002200220000001111))

TTRRAANNSSPPOORRTT  mmoobbiillãã..
00774466006633002233..    ((CC..114400552200220000001100))

EEXXEECCUUTT  zzuuggrrããvveellii,,  gglleett,,  llaavvaabbiillãã,,
ggrreessiiee,,  ffaaiiaannþþãã,,      ppaarrcchheett,,  rriiggiippss..
00774488114455222233..  ((CC..227711112200220000000088))

CCAADDAASSTTRRUU--ccaarrttee  ffuunncciiaarrãã!!
TTeerreennuurrii--440000  lleeii!!  AAppaarrttaammeennttee--
225500  lleeii!!  CCeerrttiifificcaatt  eenneerrggeettiicc..
00772233229900668822..  ((CC..009911112200220000000044))

TTRRAANNSSPPOORRTT  mmaarrffãã,,  mmuuttããrrii
mmoobbiilliieerr,,  ddiivveerrssee..  TTeell..
00774455001155661199..    ((CC..114411222200220000001111))

VÂND teren 8.300 mp+
5.149 mp, livadã pruni,
intrare Podul Broºteni.

5 euro/mp. Tel.
0723333599. 

CAUT urgent femeie
pentru curãþenie. Tel.

0799061919.
(C.021220200020)

VÂND teren intravilan
8.000 mp, Albota lângã
Institut, 5 euro.  Tel.

0723333599. 

SUPER ofertã! Vând
urgent 4.600 mp teren
construcþii, 10 km de
Piteºti, toate utilitãþile,
zonã liniºtitã între vile,
preþ 5 euro/ mp. Tel.

0733286373.
(C.071220200009) 

VÂND teren de casã,
1.400 mp în Piteºti,

poziþie deosebitã, la 50
m de Mãnãstirea

Trivale, împrejmuit,
toate utilitãþile. Tel.

0759186981.
(C.201120200009)

ÎNCHIRIEZ
HALĂ SERVICE,

STRADAL, 
Depozitelor, 200 - 436 mp.
Tel. 0799 00 88 33. 

VÂND TEREN 50.000
mp, situat vizavi de 

reprezentanţa FORD, lângă
Jupiter City - Carrefour, 

deschidere 250 m.
Tel. 0799 00 88 22.

CADASTRU
CERTIFICAT 
ENERGETIC

Tel. 0248 610 093, 0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

ALCOR SERVICE NET
CALCULATOARE

ACCESORII
SERVICE - REFILL
II..CC..  BBrrããttiiaannuu,,  bbll..  BB11,,  ppaarrtteerr,,

PPiitteeººttii  ((ppaassaajj  MMaaggnnoolliiaa))
Tel. 0744/300418,     

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

BBRRUUNNEETTÃÃ,,  2255  aannii,,  ddrrããgguuþþãã  ººii  ccuurraattãã,,  ooffeerr
ccoommppaanniiee..  00772244664488551188..  ((CC..224411112200220000001122))
MMAASSAAJJ  ddee  rreellaaxxaarree  nnuummaaii  ppeennttrruu  ppeerrssooaannee
sseerriiooaassee..  00775511332299883355..    ((CC..117711112200220000000022))
MMAASSAAJJ  ddee  rreellaaxxaarree..  TTeell..  00772211559977444455..
((CC..119911112200220000001100))
BBRRUUNNEETTÃÃ  2222  aannii,,  ttee  aaººtteepptt  llaa  mmiinnee..  AAmm  llooccaaþþiiee..
TTeell..  00775599338822557755..  ((CC..110011222200220000001100))

BBRRUUNNEETTÃÃ  ooffeerr  cclliippee  ddee  nneeuuiittaatt..  TTeell..  00772222116688008899..

((CC..110011222200220000000099))

DDOOAAMMNNÃÃ  mmaattuurrãã..  TTeell..  00772233003355557755..

((CC..008811222200220000000088))

BBlloonnddãã,,  oocchhiiii  aallbbaaººttrriiii,,  ttee  aaººtteepptt  llaa  mmiinnee  ppeennttrruu  cclliippee

mmiinnuunnaattee..  00775544669966227799..    ((CC..114411222200220000001177))

Aici se oferă SENZAŢIITARI!

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, (situaţie pe durata crizei medicale - COVID19).
�� Tarifele sunt postate pe www.curier.ro, la secţiunea publicitate.

Anunţurile de mică şi mare publicitate sunt postate pe www.curier.ro, PUBLICITATE PDF  
apartamente noi - teilor

central, str. teilor / exerciţiu, 
� Garsoniere şi apartamente de la 50.540 euro

� Finisaje de lux � compartimentări generoase.
0799 00 88 33 /  www.maiateilor.ro

apartamente noi - victoriei
ultracentral, str. victoriei

Finisaje de lux
tel. 0799 00 88 22

www.maiavictoriei.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.

ASOCIATIA DE TINERET SOLARIS
ORGANIZEAZĂ: 

� cuRSuRI de cALIfIcARe - RecALIfIcARe
cuRSuRI AvIzAte I.S.c.I.R.

PLAtA în 3 RAte
Relaţii, la sediul asociaţiei din Piteşti, str. Al. Odobescu nr. 11,

Cămin 1 SECONA, etaj II, cam. 1, (zona Piaţa Ceair),
tel. 0248 222 200, 0248 606 222, 0744 102 000 

şi Bdul Republicii bl. 5, IRTA (vizavi de AJOFM), tel 0248 222 228.
CERTIFICATUL DE CALIFICARE PROFESIONALĂ SE ELIBEREAZĂ
ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII ÎNVĂTĂMÎNTULUI.

- cofetar-patiser
- bucătar 
- ospătar 
- lucrător în comert
- măcelar-tranşator
- lucrător prelucrarea cărnii
- vânzător
- operator mezeluri
- morar panificaţie
- noţiuni fundamentale de

igienă
- maşinist utilaje cale şi terasa-
mente
- lăcătuş mecanic
- mecanic auto
- electrician auto
- electrician în construcţii
- sudor
- sculer matriţer
- izolator

- coafor - frizer
- manichiură
- maseur 
- cosmetician
- cameristã hotel
- contabilitate
- operator introducere  
validare si prel. date (pc)
- inspector resurse umane
- administrator pensiune
- floricultor
- peisagistică
- croitor
- inspector ssm

- instalator instalaţii   
tehnico-sanitare şi gaze

- zidar - pietrar
- fierar betonist
- dulgher - tâmplar - 
parchetar

- instalator instalaţii    
încãlzire centrală

- montator pereti şi
plafoane ghips carton

- confecţioner mase 
plastice şi aluminiu

- lucrător creştere animale
- lucrător cultură plante

DESCHIDEREA VA AVEA LOC LA DATA DE 18.12.2020
� STIVUITORIST
� MACARAGIU
� FOCHIST
(OPERATOR CAZANE)

� AUTOMATIŞTI CENTRALE TERMICE
� LIFTIER
� OPERATORI RECIPIENTE GPL
� LABORANT OPERATOR TRATAREA APEI
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EEXXEECCUUTTÃÃMM  ccoonnssttrruuccþþiiii  ccaassee,,
tteennccuuiieellii,,  zzuuggrrããvveellii,,  rriiggiippss,,
tteerrmmoossiisstteemm,,  iinnssttaallaaþþiiii  ssaanniittaarree,,
eelleeccttrriiccee,,  ffaaiiaannþþããrrii..  00776688555544995500..
((CC..111111222200220000000011))

EEXXEECCUUTT  gglleett,,  llaavvaabbiillãã,,  ggrreessiiee..
00775544443399334455..  ((CC..004411222200220000000099))

TTRRAANNSSPPOORRTT  mmaarrffãã..
00777700334466662266..  ((CC..008811222200220000000033))

MEDITAÞII
MMAATTEEMMAATTIICCÃÃ  oorriiccee  nniivveell..  PPrriimmaa
ººeeddiinnþþãã  ggrraattiiss..  PPoossiibbiill  aaccaassãã  llaa
eelleevv..  00772266334488224433..  ((CC..0022112222000044))

PIERDERI
PPIIEERRDDUUTT  rreeggiissttrruu  uunniicc  ddee  ccoonnttrrooll
aappaarrþþiinnâânndd  SS..CC..  EEcchhiipprroott
CCoommppaannyy  SSRRLL,,  CCUUII  RROO
55557755778866..  SSee  ddeeccllaarrãã  nnuull..
((CC..114411222200220000001188))

MATRIMONIALE
4400  AANNII,,  ddoorreesscc  ddooaammnnãã,,  ppeennttrruu
pprriieetteenniiee,,  ccããssããttoorriiee,,  aauuttoo  ººii  ccaassãã..
00775533559933668899..  ((CC..002211222200220000000044))

CCEETTÃÃÞÞEEAANN  ssppaanniiooll,,  ppeennssiioonnaarr,,
ssiinngguurr,,  ddoorreesscc  ccuunnooººttiinnþþãã  ccuu
ddooaammnnãã,,  ppeennttrruu  ccããssããttoorriiee..  TTeell..
00775544332255778888..    ((CC..224411112200220000000099))

DDOOMMNN,,  ppeennssiioonnaarr,,  ddoorreesscc
pprriieetteenniiee,,  eevveennttuuaall  ccããssããttoorriiee..  TTeell..
00778855662211221177..  ((CC..226611112200220000000022))

4400  AANNII,,  ddoorreesscc  ccuunnooººttiinnþþãã
ddooaammnnãã  pplliinnuuþþãã,,  iinnddiiffeerreenntt  ddee
vvâârrssttãã..  00776600444444445533..  ((CC..119911110022))

VVÃÃDDUUVV,,    ppeennssiioonnaarr,,  ccaassãã  ccaauutt
ddooaammnnãã  6600--  7700  aannii,,  ffããrrãã  oobblliiggaaþþiiii,,
ppeennttrruu  ccããssããttoorriiee//  pprriieetteenniiee..
00773366556644117799..    ((CC..110011222200220000000077))

DDOOMMNN,,  4488  aannii,,  ddiivvoorrþþaatt,,  ccaauutt
ddooaammnnãã  ppeennttrruu  pprriieetteenniiee,,
ccããssããttoorriiee..  SSeerriioozziittaattee..
00775599553333554444..  ((CC..007711222200220000000044))

DDIIVVOORRÞÞAATT,,  5533  aannii,,  ddoorreesscc  rreellaaþþiiee
ddee  pprriieetteenniiee..  TTeell..  00777700331100558822..
((CC..007711222200220000002200))
DDOOMMNN,,  ffooaarrttee  sseerriiooss,,  4433  aannii,,
118800//8855,,  bbrruunneett,,  ddoorreesscc  ccuunnooººttiinnþþãã
ccuu  ddooaammnnãã//  ddoommnniiººooaarrãã,,  ffooaarrttee
sseerriiooaassãã,,  îînn  vveeddeerreeaa  ccããssããttoorriieeii..
RRoogg  sseerriioozziittaattee..  TTeell..
00773355443388777744..  ((CC..110011222200220000000055))
CCAAUUTT  ppaarrtteenneerrãã  ddee  vviiaaþþãã,,  mmaaxx..
4400  aannii  ppeennttrruu  aa  ttrrããii  îînnttrr--uunn  mmeeddiiuu
nnaattuurraall,,  ddeeppaarrttee  ddee  aagglloommeerraaþþiiaa
uurrbbaannãã..  TTeell..  00774400883388771111..
((CC..008811222200220000000055))
DDOOMMNN,,  ssiinngguurr,,  llooccuuiinnþþãã  pprroopprriiee,,
mmaaººiinnãã,,  ddiinn  RRmm..  VVââllcceeaa,,  ccaauutt
ddooaammnnãã,,  ppeennttrruu  ccããssããttoorriiee  //
pprriieetteenniiee,,  vvâârrssttaa,,  îînnttrree  2255  ººii  5500  ddee
aannii..  00772266331100888822..    ((CC..1144112222000011))
BBÃÃRRBBAATT  ddee  llaa  þþaarrãã  ccuu  sseerrvviicciiuu  ººii
llooccuuiinnþþãã,,  nneeffuummããttoorr,,  aannttiiaallccoooolliicc,,
nneeccããssããttoorriitt  ccaauutt  ffeemmeeiiee  îînnttrree  3377
aannii  ººii  4400  aannii,,  ppeennttrruu  ccããssããttoorriiee..
TTeell..  00775555885599112222..
((CC..114411222200220000000022))
DDOOMMNN,,  6600  aannii,,  ddoorreesscc  ccuunnooººttiinnþþãã
ddooaammnnãã..  TTeell..  00774455116644005533..
((CC..114411222200220000002244))
BBÃÃRRBBAATT,,  ººaatteenn,,  3355  aannii,,  ccuu
sseerrvviicciiuu  îînn  ccoonnssttrruuccþþiiii,,  llooccuuiinnþþãã  llaa
þþaarrãã,,  ddeessppããrrþþiitt  lleeggaall  ccaauutt  ddooaammnnãã
ppâânnãã  îînn  4400  aannii,,  ssiinncceerrãã,,  hhoottããrrââttãã
ppeennttrruu  aa  îînntteemmeeiiaa  oo  ffaammiilliiee..  TTeell..
00773366885566334411..  ((CC..114411222200220000000033))
DDOOMMNN,,  6677  aannii  ccaauutt  ddooaammnnãã
vvâârrssttãã  aapprrooppiiaattãã  ppeennttrruu  pprriieetteenniiee//
ccããssããttoorriiee..  TTeell..  00777700444499227722..
((CC..114411222200220000000099))

ANIMALE
VVÂÂNNDD  ppoorrccii  ccrreessccuuþþii  nnaattuurraall,,  îînn
vviiuu//  ccaarrccaassãã  ººii  þþuuiiccãã..  TTeell..
00773344774422444422..    ((CC..002211222200220000000011))
VVÂÂNNDD  ppoorrcc  115500--  117700  kkgg,,  BBrraadduu,,
pprreeþþ  nneeggoocciiaabbiill..  TTeell..  00776688773311552233..
((CC..225511112200220000001144))

VVÂÂNNDD  ccaall  ((66  aannii))..  TTeell..
00774422225577225566..    ((CC..114411222200220000000066))
VVÂÂNNDD  ccuurrccaannii  nneeggrrii  1199  lleeii//  kkgg  îînn
vviiuu..  TTeell..  00774422774466555588..
((CC..110011222200220000000066))
DDOONNEEZZ  mmoottããnneell,,  vvâârrssttãã  66  lluunnii..
TTeell..  00773311880044889944..  ((CC..0099112222001144))
VVÂÂNNDD  22  vvaaccii  ººii  22  ppoorrccii,,  pprreeþþ
nneeggoocciiaabbiill..  TTeell..  00773300007755993311..
((CC..111111222200220000000066))
VVÂÂNNDD  ttããuurraaºº  lliimmoouussiinnee  ººii
aallbbaassttrruu  bbeellggiiaann..  TTeell..
00774455880000332244..    ((CC..114411222200220000001199))

MAGIE

ANGAJÃRI
SS..CC..  BBrrooddaannii  AArrtt  aannggaajjeeaazzãã  22
ppeerrssooaannee  ppee  ppoossttuurrii  ooppeerraattoorr--
mmaaººiinnii  ddee  bbrrooddaatt..  TTeell..
00774499885599444444..  ((CC..004411222200220000000044))

AANNGGAAJJEEZZ  ººooffeerr  TTIIRR,,  ttuurr--  rreettuurr..
SSaallaarriiuu  mmoottiivvaanntt..  TTeell..
00776622227777440022..  ((CC..007711222200220000001111))

SS..CC..  AANNGGAAJJEEAAZZÃÃ  ccoonnttaabbiill((
ooppeerraattoorr  ccoonnttaabbiilliittaattee))..  TTeell..
00772200666622116622..  ((CC..008811222200220000000077))

SSOOCCIIEETTAATTEE  CCoommeerrcciiaallãã  ddee
TTrraannssppoorrtt  ccuu  sseeddiiuull  îînn  PPiitteeººttii,,
aannggaajjeeaazzãã  ppeerrssooaannãã  ccuu
eexxppeerriieennþþãã  ppeennttrruu  ppoossttuull  ddee
ddiissppeecceerr  ººeeff  ccoollooaannãã  ppaarrcc  aauuttoo((
ttrraannssppoorrtt  ppeerrssooaannee))..  SSee  ooffeerrãã
ssaallaarriiuu  aattrraaccttiivv..  PPeerrssooaanneellee
iinntteerreessaattee  ssuunntt  rruuggaattee  ssãã  ttrriimmiittãã
cc..vv..  llaa  ee--mmaaiill::  oofffificcee@@ssttaarr--lliinnee..rroo
((CC..008811222200220000000099))

MMAAGGAAZZIINN  aalliimmeennttaarr  ddiinn  zzoonnaa
BBaassccoovv  aannggaajjeeaazzãã  vvâânnzzããttooaarree  ccuu
eexxppeerriieennþþãã..  PPrreeffeerraabbiill  ddiinn
BBaassccoovv//  zzoonneellee  aapprrooppiiaattee..  TTeell..
00774444332244888855..  ((CC..009911222200220000001133))

FFIIRRMMÃÃ  ddee  ttrraannssppoorrtt  ppeerrssooaannee
aannggaajjeeaazzãã  ººooffeerr  ccaatteegg..  DD,,  ddiinn
MMiioovveennii,,  DDoommnneeººttii,,  PPiitteeººttii..
SSaallaarriiuu  aattrraaccttiivv..  DDeettaalliiii  ddooaarr  llaa
sseeddiiuu..TTeell..  00773344999999995599..
((CC..111111222200220000001100))

AANNGGAAJJEEZZ  ffaattãã  ppeennttrruu  flfloorrããrriiee  ccuu
ssaauu  ffããrrãã  eexxppeerriieennþþãã..  TTeell..
00773355112233775566..  ((CC..110011222200220000000011))
AANNGGAAJJEEZZ  iinnfifirrmmiieerrãã,,  PPrruunndduu..
TTeell..  00774422445566445555..  ((CC..116611112200000033))

În sprijinul oamenilor
cu probleme vine cu
multe leacuri RODICA,
binecunoscutã de

Dumnezeu prin puterea
ei deosebitã ºi a

harurilor sfinte. Rezolvã
cazuri lipsite de orice
speranþã, poate vedea
trecutul, prezentul ºi
viitorul, dezleagã ºi

îndepãrteazã cele mai
puternice farmece ºi
blesteme dezleagã
cununii legate aduce
persoana iubitã,
împacã familii

dezbinate, face de
dragoste, spor, noroc,

sãnãtate,
(C.101220200008)

MESAJE ÎNDOLIATE

COMEMORÃRI

DUMNEZEU 
SÃ-I ODIHNEASCÃ!

SSooþþiiaa,,  GGeettaa  IIoonneessccuu  ººii  fifiuull  iinnggiinneerr,,
ccoolloonneell  DDrraaggooºº  DDiinnuu anunþã plini de
durere ºi lacrimi cã astãzi, 15.12.2020
se împlinesc 25 ani de la dispariþia
fulgerãtoare a soþului ºi tatãlui, 

Dinu ionescu 
salariat la TCM Piteºti,

un OM cu suflet cald ºi generos. 
TTee  vvoomm  ppããssttrraa  vveeººnniicc  îînn  aammiinnttiirreeaa  nnooaassttrrãã!!  
DDuummnneezzeeuu  ssãã  ttee  ooddiihhnneeaassccãã  îînn  ppaaccee!!

Cu durere în suflet, fiul Vlad ºi nora Cristina anunþã trecerea în
nefiinþa a celui care a fost un om ºi un tatã minunat,  BOGDAN
SIMIONESCU.  Sufletul lui bun a urcat la ceruri! Cei care doresc
sã îi aduca un ultim omagiu o pot face la Capela Bisericii
Mavrodolu, din Piteºti, acolo unde este depus sicriul cu trupul
neînsufleþit. Înmormântarea va avea loc miercuri la ora 13.00.
Dumnezeu sã te aiba în pazã, tata!   Vestea mor?ii neasteptate
a cuscrului nostru, Bogdan Simionescu, ne-a îndurerat! Nu
exista cuvinte care sa poata alina durerea ?i triste?ea. Ne luam
ramas bun ?i suntem alaturi de familia îndoliata. Cristi ?i Mari
Burea transmit  sincere condolean?e! Dumnezeu sa îl
odihneasca în pace!   (C.141220200020)

Vestea morþii neaºteptate a cuscrului nostru, BOGDAN
SIMIONESCU, ne-a îndurerat! Nu exista cuvinte care sã poatã
alina durerea ºi tristeþea. Ne luãm ramas bun ºi suntem alaturi
de familia îndoliatã. Cristi ºi Mari Burea transmit  sincere
condoleanþe! Dumnezeu sã îl odihneascã în pace!
(C.141220200021)

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

Anunţ public privind emiterea acordului de mediu
SC VERIMEX GENERAL GRUP SRL anunţă publicul
interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “Bazin piscicol cu exploatare agregate
minerale”, în comuna Căteasca, tarla 23, parcela
269/270, jud. Argeş.

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante
pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Argeş, din municipiul
Pitesti, str. Egalitatii nr.50A, în zilele de luni-vineri,
precum şi la următoarea adresă de internet
www.apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de
la data publicării prezentului anunţ.

SPITALUL JUDE�EAN DE URGEN�Ă PITEȘTI,
cu sediul în localitatea PITEȘTI, stradă ALEEA SPITALULUI nr.
36, jude0ul ARGEȘ, ORGANIZEAZĂ CONCURS, în baza H.G. nr.
286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014,
pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

MUNCITOR CALIFICAT I - ZUGRAV
- 1 POST

Condiţii specifice de participare la concurs:
- 9 ani vechime în meserie
- are capacitate deplină de exerciţiu; 
Dată, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba practica: data  07.01.2021, ora 09.00.
Proba interviu: data  12.01.2021, ora 09.00.
Dată limită până la care candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este  30.12.2020.
Date contact: Birou personal, tel: 0248/ 287.150, int. 177.

SPITALUL JUDE�EAN DE URGEN�Ă PITEȘTI,
cu sediul în localitatea PITEȘTI, stradă ALEEA SPITALULUI nr.
36, jude0ul ARGEȘ, ORGANIZEAZĂ CONCURS, în baza H.G. nr.
286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014,
pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

CONTABIL IA - 1 POST
Condiţii specifice de participare la concurs:
- 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
- are capacitate deplină de exerciţiu
- diplomă de bacalaureat
Dată, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba practica: data  11.01.2021, ora 09.00.
Proba interviu: data  14.01.2021, ora 09.00.
Dată limită până la care candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este  31.12.2020.
Date contact: Birou personal, tel: 0248/ 287.150, int. 177.

SPITALUL JUDE�EAN DE URGEN�Ă PITEȘTI,
cu sediul în localitatea PITEȘTI, stradă ALEEA SPITALULUI nr.
36, jude0ul ARGEȘ, ORGANIZEAZĂ CONCURS, în baza H.G. nr.
286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014,
pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

SPLĂLĂTOREASĂ - 1 POST
Condiţii specifice de participare la concurs:
- fără vechime,
- are capacitate deplină de exerciţiu, 
- școală generală.
Dată, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba practica: data  08.01.2021, ora 09.00.
Proba interviu: data  13.01.2021, ora 09.00.
Dată limită până la care candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este  31.12.2020.
Date contact: Birou personal, tel: 0248/ 287.150, int. 177.

COMUNICAT DE PRESA
Data: 15 decembrie 2020

ANUNT PRIVIND INCEPEREA PROIECTULUI
pentru Contract de finan5are Nr. M2-115 din 08.12.2020 - “Granturi pentru capital de lucru acordat

beneficiarilor IMM-urilor cu ac6vitate economica in unul din domeniile de ac6vitate prevazute in anexa 2”

STEJARUL COMEXPRES SRL, cu sediul în judetul ARGEŞ, localitatea Urlueni, Comuna BIRLA, in calitate de
Beneficiar deruleaza, incepand cu data 08.12.2020, proiectul “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-
urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat ins1tuită prin ORDONAN�A DE URGEN�Ă nr. 130 din 31 iulie 2020
privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente
Programului opera5ional Compe66vitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în
baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin măsura “Granturi pentru capital de
lucru”.
Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Fondurilor Europene (MFE). Măsura este implementată de către
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) în parteneriat cu Agen5iile pentru
Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Inves65ii și Promovare a Exportului (AIMMAIPE)conform Anexei 4 și
Serviciul de Telecomunica5ii Speciale (STS), în conformitate cu prevederile Ordonan5ei de Urgen5ă
nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile,
aferente Programului opera5ional Compe66vitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19,
precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și func5ionarea Ministerului Economiei,
Energiei și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare.
Valoarea contractului este de 797568.585 RON (Grant = 693537.9 RON si Cofinan5are = 104030.685 RON).
Contractul de finan5are se implementeaza in localitatea Lunca Corbului, judetul Arges pe o durata de maxim
12 luni, începând cu data intrării în vigoare, respec6v de la 08.12.2020 până la 07.12.2021.

Persoana de contact:
Domnul VIOREL CRIVAC – Administrator 
Telefon 0744184182
Adresa: Comuna BIRLA, localitatea Urlueni, judetul ARGEŞ

ASOCIAŢIE DE
PROPRIETARI angajează

FEMEIE DE
SERVICIU. 

Tel. 0775141963. 
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ANGAJĂM
ŞOFER

LIVRATOR.
Tel. 0744345470.

Angajăm
VÂNZĂTORI CHIOŞC PRESĂ,
cu/fără experienţă în domeniul
presei DE PREFERAT STUDENŢI,

PENSIONARI, zona Piteşti şi
Mioveni. Relatii tel. 0748192233

SC angajează
VÂNZĂTOR+
GESTIONAR.
Tel. 0743.377.778.

NOU!!!
ANGAJĂM tineri fără

experienţă în funcţiile:
- AJUTOR BUCĂTAR

- CASIER.
Tel. 0372161481.

ECOBOX SOLUTIONS,
producator ambalaje din carton ondulat, angajează:

OPERATOR UTILAJE AUTOMATE/SEMIAUTOMATE
– productie cutii din carton ondulat (program de Luni-
Vineri, 8 ore/zi)
a.Slotter = 1600x2700
b.Stanta ROTATIVA automata
c.Masina de lipit automata/semiautomata

PERSOANE FĂRĂ EXPERIENŢĂ DORNICE SĂ ÎNVEŢE.
Adresa: Str. Serelor, nr 2, com Bascov (zona sens giratoriu
Bascov-Pitești). Tel. 0723 388 680
Mail: ecoboxsolutions@gmail.com

SC CONARG CONSTRUCT SRL angajează:
�� LĂCĂTUŞ CONFECŢII METALICE - cunoştinţe

Desen tehnic; �� LĂCĂTUŞ SABLATOR; ��  SUDORI
MIG-MAG;    �� VOPSITOR INDUSTRIAL. 

Relaţii, la tel. 0745 109 801 sau la sediul firmei din
str. Depozitelor nr.10, mun. Piteşti.

S.C. COM DIVERS AUTO RO S.A. ANGAJEAZÃ:
TINICHIGIU / VOPSITOR /

PREGĂTITOR VOPSITORIE AUTO
CONDIŢII: Persoană responsabilă, punctuală, cu ini0iativă; Dina mism,
aten0ie distributivă, lucru în echipă 
SE OFERÃ: Salariu motivant + masă asigurată; Acces la trainingu ri in-
terne, mediu de lucru dinamic și șanse reale de dezvoltare profe-
sională.

CV-URILE SE PRIMESC LA: Sediu: com. Bascov, str. Serelor nr. 41, jud.
Argeș. E-mail: elena.popescu@comdivers.ro / Tel.: 0723.292.285.

S.C. ANGAJEAZĂ ŞOFER
distribuţie produse
carmangerie. Tel.

0786333031; e- mail:
sererius@pedra.ro

COMUNICAT DE PRESA
Data: 15 decembrie 2020

ANUNT PRIVIND INCEPEREA PROIECTULUI
pentru Contract de finan7are Nr. M2-87 din 08.12.2020- “Granturi pentru capital de lucru acordat

beneficiarilor IMM-urilor cu ac8vitate economica in unul din domeniile de ac8vitate prevazute in anexa 2”

ELYO PROBIZ SRL, cu sediul în ARGEŞ, localitatea Pârvu Roşu, nr. 139, in calitate de Beneficiar deruleaza,
incepand cu data 08.12.2020, proiectul “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul
schemei de ajutor de stat ins1tuită prin ORDONAN�A DE URGEN�Ă nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele
măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului
opera7ional Compe88vitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în
baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin măsura “Granturi pentru capital de
lucru”.
Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Fondurilor Europene (MFE). Măsura este implementată de către
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) în parteneriat cu Agen7iile pentru
Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Inves87ii și Promovare a Exportului (AIMMAIPE)conform Anexei 4 și
Serviciul de Telecomunica7ii Speciale (STS), în conformitate cu prevederile Ordonan7ei de Urgen7ă
nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile,
aferente Programului opera7ional Compe88vitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19,
precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și func7ionarea Ministerului Economiei,
Energiei și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare.
Valoarea contractului este de 556939.365 RON (Grant = 484295.1 RON Cofinan7are = 72644.265 RON).
Contractul de finan7are se implementeaza in localitatea Pârvu Roşu, judetul Arges pe o durata de maxim 12
luni, începând cu data intrării în vigoare, respec8v de la 08.12.2020 până la 07.12.2021.

Persoana de contact:
Doamna ELENA-DENISA BULIGA – Administrator 
Telefon 0728056174
Adresa: Costes8, localitatea Pârvu Roşu, judetul ARGEŞ

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII 
angajează

- INgINER CONSTRUCŢII 
- MUNCITORI CalIFICaTI IN

CONSTRUCTII.
Relaţii, la tel. 0724.635.724.

Angajăm:- CONFECŢIONER
SURFILATOR

- CONFECŢIONER
sală croit. 

Tel. 0720638047.

ANGAJEZ 
ŞOFER LIVRATOR
produse alimentare. 

Tel. 0744363825.

Societate de construcţii
angajează:

� SUDOR electric și
autogen autorizat 

� INSTALATOR apă,
gaze, încălzire.

� MAISTRU instala7ii
pentru alimentări cu apă

și canalizare 
� DULGHER � FIERAR 

� BETONIST, ZIDAR
� MECANIC UTILAJ.
Rel la tel. 0761.348.179.

Asociaţia de Proprietari
Râurilor angajează

FEMEIE DE SERVICIU, 
8 ore/ zi. 

Tel. 0775141963.

ANGAJEZ ŞOFER
CAMION PRELATĂ 

pentru extern. 
SALARIU ATRACTIV. 

Tel. 0754812152.

BIDEPA 
ANGAJEAZA

AGENTI DE INTERVENTIE
CERINTE:
- Varsta cuprinsa intre 20 – 50 ani;
- Sa detina ATESTAT;
- Sa  detina permis de conducere;
- Fara cazier judiciar;
- Abilitati de comunicare si limbaj ingrijit;
- Studii medii.

Persoanele interesate vor trimite un CV, la e-mail: 
bidepapitesti@gmail.com, iar cele selectionate vor fi
contactate telefonic pentru a se prezenta la interviu. 

Relatii suplimentare, la telefon: 0744/312162

SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL angajează: � GESTIONAR � MUNCITORI
NECALIFICA�I � ŞOFER CATEGORIA B pentru DISTRIBU�IE LICHIDE 
� ȘOFER TIR INTERN � STIVUITORIST 

�MUNCITOR NECALIFICAT PENTRU ÎM[
BUTELIERE LICHIDE AUTO. CV-uri la e-mail: office@newdesigncomposite.roInterviurile se vor ţine la sediul firmei din Bdul Petrochimi ştilor nr. 45, Piteşti, vizavi de Vama Piteşti.Relaţii, la tel. 0744 626 100.

COMUNICAT DE PRESA
Data: 15 decembrie 2020

ANUNT PRIVIND INCEPEREA PROIECTULUI
pentru Contract de finan7are Nr. M2-101 din 08.12.2020 - “Granturi pentru capital de lucru acordat

beneficiarilor IMM-urilor cu ac8vitate economica in unul din domeniile de ac8vitate prevazute in anexa 2”

P&G KRAFT SPEDITION S.R.L., cu sediul în ARGEŞ, localitatea PITESTI, str. Aleea TINUTUL HERTA, nr.4, in
calitate de Beneficiar deruleaza, incepand cu data 08.12.2020, proiectul “Granturi pentru capital de lucru
acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat ins1tuită prin ORDONAN�A DE URGEN�Ă nr. 130
din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe
nerambursabile, aferente Programului opera7ional Compe88vitate 2014-2020, în contextul crizei provocate
de COVID-19.

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în
baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin măsura “Granturi pentru capital de
lucru”.
Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Fondurilor Europene (MFE). Măsura este implementată de către
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) în parteneriat cu Agen7iile pentru
Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Inves87ii și Promovare a Exportului (AIMMAIPE)conform Anexei 4 și
Serviciul de Telecomunica7ii Speciale (STS), în conformitate cu prevederile Ordonan7ei de Urgen7ă
nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile,
aferente Programului opera7ional Compe88vitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19,
precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și func7ionarea Ministerului Economiei,
Energiei și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare.
Valoarea contractului este de 834813.75 RON ( Grant = 725925 RON si Cofinan7are = 108888.75 RON ) .
Contractul de finan7are se implementeaza in Municipiul PITESTI, judetul Arges pe o durata de maxim 12 luni,
începând cu data intrării în vigoare, respec8v de la 08.12.2020 până la 07.12.2021.

Persoana de contact:
Doamna MELANIA CORINA TITU – Administrator 
Telefon 0722232324
Adresa: PITESTI, str. Aleea TINUTUL HERTA, nr.4, judetul ARGEŞ

SOCIETATE ÎN
CONSTRUCŢII angajează

MACARAGIU
pe Telemac 12.5 to. 

Tel. 0737788896. 

Societate tâmplărie
lemn angajează
TÂMPLARI

UNIVERSALI şi
MONTATORI

FERESTRE / UŞI. 
Detalii, la 0722 33 88 99.

SC Alex Prest Company, Bascov,
str. Serelor 51A, angajează:

� STRUNGAR - strung paralel �
FREZOR UNIVERSAL �

STRUNGAR strung automat �
FREZOR CNC � PROGRAMATOR
� MATRIŢER � RECTIFICATOR
UNIVERSAL � PRELUCRĂTOR

maşină de găurit şi alezat. 
Tel. 0722979385.
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SC angajează:- PROIECTANT
GAZE

- INSTALATOR
GAZEmontat /demontatcontoare gaze.

Tel. 0722301315.

Firmă de conStrucţii angajează
� Secretară � tehnician deVize

Cerinţe: studii superioare
� buldoexcaVatoriSt � lăcătuş
mecanic � inStalator � muncitori
necaliFicaţi.

Relaţii, tel. 0248 27 27 97, e-mail:
deltatermoconstruct@yahoo.com;

office@deltatermoconstruct.ro

Firmă de construc.ii
angajează: � MANAGER
DE PROIECT în domeniul
construc5iilor și instala5iilor

� TOPOMETRIST
� INGINER departament
OFERTARE PRODUCTIE.

Tel. 0761.348.179

ANGAJĂM
CONFECŢIONERI SERIE

MAŞINĂ DE CUSUT,
pentru S.C. QUAD SRL.

Tel. 0754609807.
S.C. ANGAJEAZĂ:

LĂCĂTUŞI MECANICI,
SUDORI electrici şi CO2.
Salariu net în mână de la
2.600 lei+ 1 bon masă/

zi. Tel. 0726348221.

sC ConsUtil teHnoprod srl angajează:
� inginer ConstrUCtor � meCaniC bUldoexCa-
vator � meCaniC miniÎnCĂrCĂtor � meCaniC
exCavator pneUri � mUnCitor neCalifiCat

� pavator � zidar pietrar � zUgrav � sUdor
� sUdor polietilenĂ � fierar betonist

� lĂCĂtUŞ meCaniC � instalatori.
Se oferă salarii atractive şi negociabile.

relaţii, la telefoane: 0722844986, 0724509988.

SC CONSTRUCŢII
ANGAJEAZĂ URGENT:

DULGHER,
FIERAR-

BETONIST, ZIDAR,
ZUGRAV.
Relaţii, tel.

0729101887.

ANGAJEZ
ŞOFER

TIR.
Tel. 0744755702.

MOBEXPERT Piteşti
angajează

montator mobilier şi
gestionar depozit.

Tel. 0727.333.831.

SC LAGUNA
TECHNOLOGY

angajează
ŞOFERI

dubă frigo 40 tone.
Relatii la tel.

0721 369 137.

AGEXIM SPEDITIONangajează
ŞOFER TIR
Comunitate şi

tur - retur.Tel. 0732950039,0723607608.Firma cu experienta
în transport

angajeaza SOFERI
AUTOCAMION

pe relatia Romania -
Franta/ tur retur.

Telefon
0727 / 760 240.

SC MASTER SERVICE SOLUTION SRL,
Aleea Negoiu, Nr. 2, Pitesti, ANGAJEAZA:

UCENIC MECANIC/
ELECTRICIAN AUTO GPL.

TEL. 0727703330.

Societate de construcţii cu
experienţă angajează:

� MUNCITORI CALIFICAŢI în
amenajări interioare şi

exterioare
� LĂCĂTUŞI
� SUDORI.

- salarii atractive -
Tel. 0799 803 583;

0727 760 240.

S.C. Angajează ŞOFER
DISTRIBUŢIE PRODUSE

CARMANGERIE.
Tel. 0786333031; e-mail:

severius@pedra.ro

S.C. ANGAJEAZĂ
INSTALATORI

PERIOADĂ
NEDETERMINATĂ.
Tel. 0722978018.

Angajăm
ŞOFERI

pentru livrare produse
de panificaţie.

Tel. 0756049965.

SC RETIRO SA
angajează:

- LĂCĂTUŞ MECANIC
- SUDOR.
Se asigură transport şi

tichete de masă.
Tel./fax 0722349903;

0722387551.
CV, la e-mail:

office@retiro.ro

angajează
pentru Piteşti

(nedeterminat):

Şef de Şantier
Experienţă şi permis auto.
Tel. 0722.230.929. CV, la:
irinelbunea@yahoo.com

SC EDEN DESIGN SRL angajează
- OPERATOR

BULDOEXCAVATOR
- FEMEIE DE SERVICIU

Oferim salarii avantajoase şi
decontarea transportului.

CV-uri la e-mail: office@eden-design.ro
Adresa: Pitesti, str. Depozitelor nr.8-10

TEL. 0740 009 470/0721 140 088

operaţii de
cataractă

nou!!! exclusivitate în
argeş injecţii intraoculare

cu aVaStin ta
pentru degenereScenţa

maculară şi diabet.
la clinica de oftalmologie
doctor diaconu.

programări la tel. 0348/807890,
0348/807891, 0749/107756 sau

e-mail: contact@clinicadiaconu.ro.
Filme video pe www.clinicadiaconu.ro

Fără injecţie doar cu picături

+-

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează
� CONSILIER/CASIER DEPOZIT

�GESTIONAR DEPOZIT materiale construcţii,program de lucru 5 zile/săptămână. Se acordă salariumotivant, bonusuri şi tichete de masă. � PAZNIC
(agent de pază). Se acordă salariu motivant, bonusuri şitichete de masă. Relaţii, la telefon 0741.052.070.

COMUNICAT DE PRESA
Data: 15 decembrie 2020

ANUNT PRIVIND INCEPEREA PROIECTULUI
pentru Contract de finan5are Nr. M2-168 din 08.12.2020 - “Granturi pentru capital de lucru acordat

beneficiarilor IMM-urilor cu ac6vitate economica in unul din domeniile de ac6vitate prevazute in anexa 2”

S.C. CLAMAD TRANS 2005 S.R.L., cu sediul in judetul Arges, localitatea Costes/, str. Industriei, Nr.35C, in
calitate de Beneficiar deruleaza, incepand cu data 08.12.2020, proiectul “Granturi pentru capital de lucru
acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat ins/tuită prin ORDONAN�A DE URGEN�Ă nr. 130
din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe
nerambursabile, aferente Programului opera5ional Compe66vitate 2014-2020, în contextul crizei provocate
de COVID-19.

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în
baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin măsura “Granturi pentru capital de
lucru”.
Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Fondurilor Europene (MFE). Măsura este implementată de către
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) în parteneriat cu Agen5iile pentru
Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Inves65ii și Promovare a Exportului (AIMMAIPE)conform Anexei 4 și
Serviciul de Telecomunica5ii Speciale (STS), în conformitate cu prevederile Ordonan5ei de Urgen5ă
nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile,
aferente Programului opera5ional Compe66vitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19,
precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și func5ionarea Ministerului Economiei,
Energiei și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare.
Valoarea contractului este de 728480,4375 RON (Grant=633461.25 RON si Cofinantare = 95019.1875 RON).
Contractul de finan5are se implementeaza in localitatea Costes6, judetul Arges pe o durata de maxim 12 luni,
începând cu data intrării în vigoare, respec6v de la 08.12.2020 până la 07.12.2021.

Persoana de contact:
Domnul Madalin Gabriel Ioan – Administrator
Telefon 0744759390
Adresa: Localitatea Costes6, str. Industriei, Nr.35C, judetul Arges

SC angajează
ŞOFER

PROFESIONIST
TIR, pentru Comunitate.
Tel. 0767271887
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