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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 

VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND vin( cãpºunicã), 8 
lei/ litru. Tel. 0740247833. 
(C.211220200003)

VÂND porumb ºi grâu fura-
jer. Tel. 0745134126. 

VÂND boiler electric, 100 
litri, Ariston Velis Plus, nou. 
Tel. 0732522436.

VÂND þuicã de prunã, 34 
grade. Tel. 0755566845.  
(C.181120200014)
VÂND grâu, po-
rumb ºi orz, 0,90 lei 
kg. Tel. 0723877759. 
(C.051120200003)
VÂND prune usca-
te. Tel. 0744756699. 
(C.091120200010)
VÂND garaj la parter 
de bloc, zona Pedia-
trie, 9.500 euro, negoci-
abil. Tel. 0739961989. 
(C.091120200021)
VINDEM puieþi de tei argin-
tii ºi sãlcii pletoase, preþ ne-
gociabil. Tel. 0725183581. 
(C.101120200014)
VÂND mobilã de dormi-
tor, foarte bine întreþi-
nutã. Tel. 0735850127.  
(C.221220200011)

Anunţuri la redacţie
VÂND canapea+ 2 foto-
lii, preþ negociabil. Tel. 
0752064798.

ELECTRONICE
ALCOR SERVICE NET
CALCULATOARE  

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

Piteşti (pasaj Magnolia)
Tel. 0744/300418,     

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

VÂNZĂRI
AUTO

ROMÂNEŞTI
VÂND Logan Prestige 1.6, 
16 valve, 105 C.P, 2010, 
57.000 km reali, GPL nou. 
Tel. 0732522436.
UNIC proprietar, vând 
Logan, 1.4 benzinã, 
alb, 126.000 km, fabri-

caþie decembrie 2005. 
Tel. 0723991020.  
(C.201020200028)
VÂND Dacia berlinã, 
2004, motor 1400 cmc, 
injecþie, gaz, acte la 
zi. Tel. 0749587634. 
(C.091120200005)
VÂND Dacia Logan 1.4 ben-
zinã, 2004, aer condiþionat, 
geamuri electrice, 220.000 
km, ITP 2021, 4.500 lei, ne-
gociabil. Tel. 0753855060.  
(C.091120200007)
VÂND Logan Prestige 1.6, 
16 valve, 105 C.P, 2010, 
56.000 km reali, GPL nou. 
Tel. 0732522436.

STRĂINE
VÂND Chevrolet Aveo, 
1.2, benzinã+ GPL, 1.300 
euro. Tel. 0766778779. 
(C.181120200007)
VÂND Renault Sim-
bol, 2009, pe moto-
rinã, preþ negociabil, Pi-
teºti. Tel. 0740979432.  
(C.141220200014)

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND garsonierã P-uri, 
Rãzboieni, 43 mp, loc de 
parcare, toate îmbunãtãþi-
rile, 39.000 euro, uºor ne-
gociabil. Tel. 0768017245.  
(C.031220200002)
VÂND 3 camere bloc ne-
familiºti, ªtefãneºti, Ar-
geº. Tel. 0773359252. 
(C.161220200003)

CADASTRU
CERTIFICAT ENERGETIC 

Tel. 0248 610 093, 
0744 815 510

www.cadastru-arges.ro
www.certificatenergetic-arges.ro  

GARSONIERÃ zona Pe-
trochimie( bloc Academi-
ca), 20 mp, et. 1, cu baie, 
24.000 euro. 0742025431 
(C.161220200003)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 2 ca-
mere, Trivale- Complex 1, 
parter. Tel. 0763715912.  
(C.141220200013)
2 CAMERE, bloc nou, 
2020, Teilor, finisat, preþ 

accesibil. 0799008833. 
(C.o.p.)
VÂND apartamente 2 
camere de lux, Platou 
Prundu, preþul 58.000 
euro. 0770809011.  
(C.221220200004)
PROPRIETAR, vând 
apartamente vilã, 2 came-
re, moderne, Banatului. 
0721918129; 0744896025. 
(C.031120200018)
VÂND apartament Bana-
tului, 2 camere, 40 mp, 
etaj 4, centralã, termo-
pan, uºã metalicã, 35.000 
euro. Tel. 0726608083. 
(C.191020200036)
VÂND apartament 2 came-
re, etaj 4, 55 mp, deasu-
pra Complexului „Albina” 
(Gãvana II). Preþ 55.000 
euro, negociabil. Tel. 
0744375684.  (C.b.f. 6665)
VÂND apartament 2 ca-
mere, Trivale- Complex 1, 
parter. Tel. 0763715912.  
(C.281020200018)
VÂND apartament 2 ca-
mere, parter, Exerciþiu( 
lângã izvor), 58.000 
euro. Tel. 0733399516. 
(C.091120200001)
VÂND apartament 2 came-
re, zona Ceair, str. Livezilor, 
bl. 9, et. 1. Tel. 0749343434.  
(C.080920200035)
PROPRIETAR vând apar-
tament 2 camere, ultra-
central, toate îmbunãtãþi-
rile. Tel. 0757845105.  
(C.061120200015)
VÂND apartament 2 ca-
mere, Bascov, mobi-
lat, utilat de lux, 50.000 
euro. Tel. 0754430000. 
(C.101120200002)
VÂND apartament 2 
camere, etaj 1, Ultra-
central,  de lux, nego-
ciabil. 0723472044. 
(C.101120200013)
VÂND apartamet 2 came-
re, 28 mp, mobilat, utilat, 
Trivale, 3/ 4, 30.900 euro. 
0728861198. 
VÂND apartament 2 ca-
mere, Craiovei, cf. 1. Tel. 
0722528297; 0741785027. 
(C.261020200016)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND apartament 3 ca-
mere, în vilã, zona piaþa 
Ceair. Tel. 0735436586.  
(C.111220200004)

APARTAMENT 3 camere 
Teilor, construcþie 2020. 
Tel. 0799008833.  (C.o.p. )
VÂND apartament 3 ca-
mere, suprafaþã de 65 mp, 
Trivale- izvor, Complex 1, 
etaj 9/10, stradal, loc de 
parcare, dotãri; 2 bãi, 2 
balcoane Open, aer con-
diþionat, 2 debarale, cen-
tralã termicã, zugrãvit re-
cent, mobilat cu gust, utilat 
(aragaz, frigider, maºinã 
spãlat), 59.500 euro, ne-
gociabil. 0720662162. 
(C.081220200006)
VÂND apartament 3 ca-
mere, central, Topolo-
veni. Tel. 0755566845. 
(C.281020200023)
VÂND apartament 3 ca-
mere, suprafaþã de 65 mp, 
Trivale- izvor, Complex 1, 
etaj 9/10, stradal, loc de 
parcare, dotãri; 2 bãi, 2 
balcoane Open, aer con-
diþionat, 2 debarale, cen-
tralã termicã, zugrãvit re-
cent, mobilat cu gust, utilat 
(aragaz, frigider, maºinã 
spãlat), 59.500 euro, ne-
gociabil. 0720662162. 
(C.221020200010)
VÂND apartament 3 ca-
mere, 2018, zona Rolast, 
etaj 2, 80 mp, 62.000 euro. 
0740248493. (C.b.f. 6665)
VÂND/ Schimb aparta-
ment 3 camere, etaj, 4/4, 
Expo-Parc. 0751776652. 
(C.061120200010)
APARTAMENT 3 camere, 
ultracentral, 2 balcoane, 
70 mp, mobilat, utilat, 5/ 9, 
74.900 euro. 0728861198. 
VÂND/Schimb aparta-
ment 3 camere, Traian, 
cu apartament 2 camere, 
parter, etaj 1, Teilor-Traian. 
0732522436.

APARTAMENTE
4 camere

VÂND apartament 4 came-
re, confort 1, 2 bãi, 2 bal-
coane, zona Big, 70.000 
euro. Tel. 0762541114. 
(C.031220200009)
VÂND apartament 4 ca-
mere, Tudor Vladimi-
rescu. Tel. 0749245753. 
(C.031120200004)
APARTAMENT 4 camere, 
2 balcoane, 90 mp, Cra-
iovei, îmbunãtãþit, 3/ 4, 
73.900 euro. 0728861198.

CASE
VÂND casã Mãrãci-

neni. Tel. 0752067353.  
(C.241120200011)
VÂND casã cu etaj, 
toate utilitãþile, ªtefã-
neºti. Tel. 0745015619.  
(C.141220200010)
VÂND casã str. Baloteºti, 
lîngã pãdure, 2020, 4 dor-
mitoare, 2 bãi, 75.000 euro. 
0799008822. (C.o.p)

TERENURI
VÂND teren de casã, 
1.400 mp în Piteºti, 
poziþie deosebitã, la 
50 m de Mãnãstirea 
Trivale, împrejmu-
it, toate utilitãþile. 
Tel. 0759186981. 
(C.201120200009) 

VÂND TEREN 
50.000 mp, situat vizavi de 

reprezentanţa FORD, lângă
Jupiter City - Carrefour, 

deschidere 250 m.
Tel. 0799 00 88 22.

TEREN intravilan ªtefã-
neºti- Primãverii, 8.000 
mp, utilitãþi, parcelabil, 
negociabil. 0729151416.  
(C.171120200008)

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 4.700 mp, in-
travilan, zona Trivale. Tel. 
0799008833.  (C.o.p.)

VÂND teren intravi-
lan 8.000 mp, Albota 
lângã Institut, 5 euro.  

Tel. 0723333599. 

VÂND teren 8.300 
mp+ 5.149 mp, livadã 
pruni, intrare Podul 
Broºteni. 5 euro/mp. 

Tel. 0723333599.

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: 

l cursuri de calificare - recalificare
Cursuri avizate I.S.C.I.R.

- cofetar-patiser
- bucătar 
- ospătar 
- lucrător în comerţ
- 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 8.01.2021
n STIVUITORIST
n MACARAGIU
n FOCHIST 
(OPERATOR CAZANE)

n AUTOMATIŞTI CENTRALE TERMICE
n LIFTIER
n OPERATORI RECIPIENTE GPL
n LABORANT OPERATOR TRATAREA APEI

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.

Blondã, ochii albaº-
trii, te aºtept la mine 
pentru clipe minunate. 
0754696279.  (C.o.p.)

OANA. Te aºtept la 
mine pentru clipe 
de vis. 0740905831. 

(C.211220200008)

BRUNETÃ, 25 ani, drã-
guþã ºi curatã, ofer com-
panie. 0724648518. 
(C.241120200012)

DOAMNÃ maturã. 

Tel. 0723035575. 
(C.081220200008)

MASAJ de relaxare nu-
mai pentru persoane 
serioase. 0751329835.  
(C.161220200002)

ÎNCHIRIEM 
SPAŢIU 
pretabil 

TERMOPANE / 
SERVICE AUTO. 

Tel. 0724522985.
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TEREN intravilan 

ªtefãneºti- Primãve-
rii, 8.000 mp, utilitãþi, 

parcelabil, negoci-
abil. 0729151416.
(C.121020200011)

VÂND teren 1.100 mp, 
Smeura- str. Olteni, 

toate utilitãþile la poar-
tã. Tel.  0744693641. 

(C.091120200012)

VÂND proprietate în lo-
calitatea Dobrogostea- 
Meriºani, deschidere la 
D.N. Piteºti- Curtea de  
Argeº, suprafaþã 2.410 

mp, casã ºi anexã, 
deschidere la stradã 
20 mp, preþ 35.000 

euro, negociabil. Tel. 
0742044619. (C.f. 3538)

VÂND teren intravilan 
+ 0.92 ha (2x 0,46), 

Suseni. 0723698491. 
(C.221020200009)

DE VÂNZARE! Com. 
Moºoaia, sat Smeura, 
str. Smeura de Sus, 
teren 2.528 mp( 2/3 

intravilan), apã curen-
tã, energie electricã, 
gaze, cablu TV, drum 
asfaltat ºi 5.300 mp, 
extravilan, str. Pruni-
lor. Tel. 0726455798.  

(C.1610202)

VÎND teren 8.650 mp, 
stradal, Siliºteni- Lunca 
Corbului. 0770784676. 

(C.031120200023)

SPAŢII
ÎNCHIRIEZ

HALĂ SERVICE, STRADAL, 
DEPOZITELOR, 
200 - 436 MP. 

TEL. 0799 00 88 33. 

OFER închiriere spaþiu 
80 mp, et. 3, Fraþii Go-
leºti. Tel. 0722357932. 
(C.041220200001)
SOCIETATE închiriazã 
spaþiu, str. Lotrului, nr. 1, 
etaj, 413 mp, pretabil ser-
vicii, comerþ, birouri, sport, 
vad bun. Tel. 0788236730. 
(C.101120200011)
OFER închiriere spaþiu, 
parter vilã, Banatu-
lui. Tel. 0744896025; 
0 7 2 1 9 1 8 1 2 9 . 
(C.031120200017)

ÎNCHIRIERI
PRIMESC o fatã în gazdã, 
Trivale. 0755940204. 
(C.b.f. 6887)
GARSONIERÃ curte, 
Prundu, 1 bãiat- 650, 2 
bãieþi-400, incluse uti-
litãþile. 0743922377. 
(C.051120200017)
PRIMESC în  gazdã  
fete sau familie, Craio-
vei, apartament 3 ca-
mere. 0721278254. 
(C.181220200002)
OFER închiriere ca-
merã, la casã, lângã 
LIDL- Depou, pentru un 
bãiat. Tel. 0731535199. 
(C.181220200003)
ÎNCHIRIEZ apartament 2 
camere, dec., renovat, mo-
bilat integral, Gãvana III, 
stradal. Tel. 0743084908. 
(C.181220200004)
PRIMESC în gazdã la casã 
bãieþi/ familie, Prundu- 
Craiovei. Tel. 0722786405.  
(C.181220200005)
OFER închiriere garsoni-

erã, zonã centralã, toate 
utilitãþile. Tel. 0730572380.  
(C.101220200002)
OFER închiriere ga-
raj în spatele Tribu-
nalului( zona Banatu-
lui). Tel. 0720488230.  
(C.151220200012)
OFER închiriere garso-
nierã în centru, lângã 
B.C. R. Tel. 0744586024. 
(C.171220200003)

PROPRIETAR! În-
chiriez garsonierã, 
confort I, Craiovei, 
recent finisatã, mo-
bilatã, utilatã nou,  
condiþii deosebite. 

Exclus animale com-
panie. 0741015609. 
(C.161220200004)

OFER spre  închiriere 
apartament 3 came-
re, et. 3, Craiovei. 
Tel. 0745092000.  

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT femeie pentru în-
grijire bãtrânã, perma-
nent. Ofer cazare, masã, 
salariu. Tel. 0721363543. 
(C.141220200008)

PRESTĂRI
SERVICII

REPARAÞII MAªINI 
SPÃLAT AUTOMATE- 
COCIOABÃ. GARANÞIE 
12 LUNI. DEPLASARE 
GRATUITÃ. 0248/645543; 
0723321716; 0748331545.  
(C.011020200011)
TRANSPORT mo-
bilã. 0746063023. 
(C.140520200010)
TRANSPORT marfã, 
mutãri mobilier, diver-
se. Tel. 0745015619.  
(C.141220200011)
TRANSPORT mar-
fã. 0770346626. 
(C.081220200003)
AMENAJÃRI interioare/ ex-
terioare. Tel. 0720538595. 
(C.221220200010)

PIERDERI
PIERDUT certificat de 
membru OAMGMAMR, fili-
ala Argeº, pe numele Cru-
ceru Emilian. Se declarã 
nul.  (C.221220200002)
PIERDUT certificat de 
înregistrare seria B, nr. 
3777671/ 18.12.2018, 
având cui 40323752 ºi 
certificate constatatoa-
re pentru sediul social ºi 
terþi, înregistrate sub nr. 
74301/ 17.12. 2018, ale 
societãþii Concrete Pool 
SRL. Se declarã nule.  
(C.101120200013)

MEDITAŢII
MEDITEZ matematicã, 
orice nivel,  la domiciliul 
elevului/ online. Profe-
sionalism. 0757973643.  
(C.151220200008)
MEDITEZ biologie M2, 
bacalaureat,  la domiciliul 
elevului/ online. Profe-
sionalism. 0727139470.  
(C.151220200009)
MEDITEZ Lb. Românã, 
Academia de Poliþie ºi  Lb. 
Francezã. 0720878338.  
(C.271020200001)
PROFESOARÃ medi-
tez limba ºi literatura 
românã, englezã, spa-
niolã, rusã. Testãri. 
Avantajos. 0740901014. 
(C.121020200031)

MICI AFACERI
SOCIETATE vinde tâm-
plãrie termopan, alb, pano-

uri diverse mãrimi inclusiv 
uºi (96 mp); firmã lumi-
noasã, 2 bariere inox ac-
ces market, 2 mese case 
marcat. Tel. 0788236730. 
(C.101120200012)

MAGIE
Început de lunã ºi 
sfârºit de post în 
toate ritualurile ºi 

descântecele pentru 
toþi clienþii mei! 1 

noiembrie reprezin-
tã o datã onorificã 
în calendarul vrãji-
toarelor deoarece 
este luna sporului. 
Terminând postul, 
încep talismanele 
lucrate la poale de 
munte, la revãrsare 
de izvor pentru ca 
persoana sã fie în-

tãritã, iar necazurile 
ºi gândurile necura-
te sã fie alungate. 
Doar apelând la 

mine, tãmãduitoa-
rea Zenaida, cea 

mai cunoscutã între 
femeile practicante 

de magie pentru 
leacuri nenumãrate. 
Vã puteþi schimba 

viaþa!!! 0743413612.  
(C.031120200008)

În sprijinul oamenilor 
cu probleme vine cu 
multe leacuri RODI-
CA, 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 îndepãr-

teazã cele mai 
puternice farmece ºi 
blesteme dezleagã 

cununii legate aduce 
persoana iubitã, îm-
pacã familii dezbina-
te, face de dragoste, 
spor, noroc, sãnãta-

te,  (C.10120008) 

MATRIMONIALE
INTELECTUAL, pre-
zentabil, 53 ani, caut 
doamnã pentru cãsãto-
rie. Tel. 0756844590.  
(C.141220200005)
CETÃÞEAN spani-
ol, pensionar, singur, 
doresc cunoºtinþã cu 
doamnã, pentru cãsã-
torie. Tel. 0754325788.  
(C.241120200009)
DOMN, pensionar, doresc 
prietenie, eventual cãsã-
torie. Tel. 0785621217. 
(C.261120200002)
DOMN, 40 ani, bru-
net, 1.70/ 65 kg, sin-
gur, cu locuinþã, fãrã 
datorii caut perechea 
potrivitã. 0764417278.   
(C.181220200006)
DOMN, foarte serios, 43 
ani, 180/85, brunet, do-
resc cunoºtinþã cu doam-
nã/ domniºoarã, foar-
te serioasã, în vederea 
cãsãtoriei. Rog seriozi-
tate. Tel. 0735438774. 
(C.101220200005)
BÃRBAT de la þarã cu ser-
viciu ºi locuinþã, nefumã-
tor, antialcoolic, necãsã-
torit caut femeie între 37 
ani ºi 40 ani, pentru cãsã-
torie. Tel. 0755859122. 
(C.141220200002)

BÃRBAT, ºaten, 35 ani, 
cu serviciu în construcþii, 
locuinþã la þarã, despãrþit 
legal caut doamnã pânã 
în 40 ani, sincerã, hotãrâtã 
pentru a întemeia o fa-
milie. Tel. 0736856341. 
(C.141220200003)

DOMN, 60 ani, do-
resc cunoºtinþã doam-
nã. Tel. 0745164053.  
(C.141220200024)
DOMN, 67 ani caut 
doamnã vârstã apropiatã 
pentru prietenie/ cãsã-
torie. Tel. 0770449272. 
(C.141220200009)
DOMN, 48 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie, cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.071220200004)
CAUT partenerã de viaþã, 
max. 40 ani pentru a trãi 
într-un mediu natural, de-
parte de aglomeraþia ur-
banã. Tel. 0740838711. 
(C.081220200005)
PENSIONAR, singur, 
maºinã, doresc sã cunosc 
o doamnã pensionarã de 
vârstã apropiatã, tot sin-
gurã. Tel. 0741848002.  
(C.171220200002)

ANIMALE
VÂND vacã Zimental, 4 
viþei, 6 capre, 3 þapi ºi 5 
purcei la 35 kg, rasa Du-
roc. Tel. 0759661706. 
(C.211220200002)
VÂND porci crescuþi na-
tural, în viu/ carcasã ºi 
þuicã. Tel. 0734742442.  
(C.021220200001)

VÂND curcani negri 19 lei/ 
kg în viu. Tel. 0742746558. 
(C.101220200006)
VÂND 2 vaci ºi 2 
porci, preþ negocia-
bil. Tel. 0730075931. 
(C.111220200006)
VÂND porc de carne, con-
venabil. Tel. 0721971786. 
(C.171220200004)
VÂND tãuraº limou-
sine ºi albastru belgi-
an. Tel. 0745800324.  
(C.221220200005)

ANGAJĂRI
CENTRUL Meserii orga-
nizeazã cursuri autorizate 
inclusiv on line ºi evaluãri 
pentru orice meserie auto-
rizatã (tehnician meseur, 
frizerie, coafurã, mani-pe-
di; ospãtar; bucãtar; bru-
tar; cofetar; lucrator în 
comerþ; infirmierã; stivui-
torist; sudor; croitor; con-
structor; agent securita-
te; altele). Minim 450 lei, 
rate, diplome recunoscu-
te, program flexibil, sprijin 
angajare. Cãutãm lectori, 
evaluatori, colaboratori 
atragere cursanþi. Oferim 
comision legal motivant/ 
cursant înscris; 2000 lei 
pentru formarea clasei( 28 
cursanti). 0     751855929, 
cursuri_romania@yahoo.
com   (C.f. 3295)
ASOCIAÞIE Proprietari 
Calea Bucureºti U1, cautã 
femeie pentru curãþenie. 
Tel: 0748145108, dupã ora 
20.00.  (C.211220200001)
S.C. angajeazã muncitori 
necalificaþi ºi montatori 

tablã ºi panouri sandwich 
pentru deplasãri în þarã. 
Asigurãm: transport, ca-
zare, diurnã. Posesorii de 
permis cat. B constituie 
avantaj. Tel. 0746202750.  
(C.031120200007)
FIRMÃ de transport per-
soane angajeazã ºofer 
categ. D, din Mioveni, 
Domneºti, Piteºti. Sala-
riu atractiv. Detalii doar la 
sediu.Tel. 0734999959. 
(C.111220200010)
ANGAJEZ meseriaºi po-
listiren. Tel. 0766301300.  
(C.151220200010)
ANGAJEZ ºofer TIR, 
tur- retur. Salariu moti-
vant. Tel. 0762277402. 
(C.071220200011)
S.C. ANGAJEAZÃ con-
tabil( operator contabili-
tate). Tel. 0720662162. 
(C.081220200007)
ANGAJÃM femeie pen-
tru curãþenie salã fitness 
/ part-time. 0761875696.  
(C.161220200004)
ANGAJEZ ºofer profe-
sionist cat. C, E, pen-
tru comunitate. Relaþii 
la tel. 0741681807. 
(C.221220200008)
ANGAJEZ ºoferi tur- 
retur, România- Spa-
nia, în echipaj. Relaþii 
la tel. 0741681807. 
(C.221220200009)
ANGAJÃM agent/e de 
pazã cu atestat. Obiec-
tiv Piteºti. 0760274336.  
(C.021120200013)

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.
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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 ingri-
jit;
- Studii medii.

Persoanele interesate vor trimite un CV, 
la e-mail:  bidepapitesti@gmail.com, iar 

cele selectionate vor fi contactate telefon-
ic pentru a se prezenta la interviu. 

Relatii suplimentare, la telefon: 
0744/312162

SC HOEDLMAYR LAZĂR ROMANIA  
angajează 

ŞOFER PROFESIONIST 
AUTOTRANSPORTOR

Conducătorul auto: efectueaza transport international de 
autovehicule, se incadreaza in programul stabilit pentru 
incarcarea /livrarea autovehiculelor, respecta timpii de 
conducere/odihna precum si legislatia rutiera in vigoare, 
utilizeaza optim si se incadreaza in normele stabilite de 
companie in ceea ce priveste resursele necesare activi-
tatii(carburant,taxe de drum,etc), mentine o comunicare 
eficienta cu managerul de flota, preda la timp si complete, 
documentele aferente marfurilor transportate precum si 
documentele specifice activitatii.
Cerinte: posesor permis de conducere categoriile: B, C, E- 
posesor atestat transport marfa si agabarit n posesor de 
card tahograf n disponibil la lucru in spatiul intracomuni-
tarn minim 1 an experienta in conducerea de autotrailere 
si in incarcarea-descarcarea si asigurarea masinilor trans-
portate.
Beneficii: salariu fix + diurnal + bonusuri de performan-
ta- trainiguri periodice.
Detalii la numarul de telefon: 0720700433.

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.

SC MASTER SERVICE SOLUTION SRL, 
Aleea Negoiu, Nr. 2, Pitesti, ANGAJEA-

ZA: 
UCENIC MECANIC/ 

ELECTRICIAN AUTO GPL.
TEL. 0727703330.

SOCIETATE ÎN 
CONSTRUCŢII angajează 

MACARAGIU 
pe Telemac 12.5 to. 

Tel. 0737788896.

SOCIETATE COMERCIALA 
ANGAJEAZĂ ŞOFERI TIR 
PENTRU COMUNITATE, 

SALARIU 2380 EUR. 
TEL. 0736.620.666; 

0733.799.935.

LIDYA WALNUTS 
angajează 5 -10 persoane, 

MUNCITORI NECALIFICAŢI.
Persoanele intresate pot 

trimite CV la email: alina.
maria@lidyawalnuts.com

LEONI angajează MUNCITOR  CABLAJE AUTO 
Pentru a face parte din echipa noastra e important sa înde plinesti 
urnmatoarele conditii: Studii: minim 8 clase;  Disponibilitate la pro-
gram pe 3 schimburi (8h/zi); Seriozitate.
SE OFERA: • Salariu atractiv;• Tichete de masa (1/zi) în valoare 
de 17 lei;• Bonusuri de performanta din prima luna de la angajre; 
• Prime anuale (Paste, Craciun, 8 Martie, Vacanta, Septembrie);• 
Orele suplimentare platite conform legii;• Asigurarea / decontarea 
transportului pana la 80% din contravaloarea abonamentului;• Zile 
de concediu de odihna conform vechimii in munca;• Zile libere pla-
tite / ajutor material oferit salariatilor companiei pentru diferite eve-
nimente sociale;• Formare profesionala la locul de munca;• Oportu-
nitati de ascensiune in cariera. CV-uri la e-mail: anamaria.neacsu@
leoni.com si/sau la  fax:  0248 208 455.

23 decembrie 2020

Anunt de inceput demarare implementare proiect M2 GENIAD INTEREX-PRES finantat in cadrul masurii 
„Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

S.C. GENIAD INTEREXPRES S.R.L., cu sediul in Municipiul Pitesti, B-dul Petrochimisti-lor, bloc B8, scara C, 
etaj 6, ap. 24, judetul Arges, in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul „M2 GENIAD INTEREX-
PRES”, numar RUE 1472 in conformitate cu prevederile ORDONANTEI DE URGENTA nr. 130 din 31 iulie 
2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, 
aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 și 
Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în ve-
derea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19.

Proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
COMPETITIVITATE Axa prioritară 3 - Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19 Prioritatea de 
investiții 3d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale 
și de a se angaja în pro-cesele de inovare
Valoarea GRANT 725.925,00 RON, Cofinatare 108.888,75 RON
Durata de implementare a proiectului este de 180 de zile: respectiv de la data 14.12.2020 pana la data 
12.06.2021.

S.C. GENIAD INTEREXPRES S.R.L
Administrator, GEORGESCU NICOLAE ADRIAN
Tel: 0744.766.497; e-mail: geniad.pitesti@gmail.com
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Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

Firmă cu experienţă  în 
transport angajează  

ŞOFERI 
AUTOCAMION 

pe relaţia România 
- Franţa/ tur-retur. 

Telefon
 0727 / 760 240. 

Societate de construcţii 
cu experienţă 

angajează 
MUNCITORI CALIFICAŢI şi 

NECALIFICAŢI în 
amenajări interioare şi 

exterioare, 
CONFECŢIONER 

STRUCTURI METALICE,
 LĂCĂTUŞI şi 

SUDORI.  
 - salarii atractive - 
Tel. 0799 803 583; 

0727 760 240.

Societate de construcţii 
angajează: 

l SUDOR ELECTRIC și 
AUTOGEN autorizat 

l INSTALATOR APĂ, 
GAZE, ÎNCĂLZIRE.

l MAISTRU INSTALAȚII 
pentru alimentări cu apă 

și canalizare 
l DULGHER l FIERAR 

l BETONIST, ZIDAR
 l MECANIC UTILAJ.

Relaţii, la tel. 0761.348.179.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE
montat /demontat 

contoare gaze. 
Tel. 0722301315.

Firmă de construcții 
angajează: l MANAGER 

DE PROIECT în domeniul 
construcțiilor și insta-

lațiilor l TOPOMETRIST 
l INGINER departament 
OFERTARE PRODUCTIE. 

Tel. 0761.348.179 

Societate comercială 
angajează 

AJUTOR BUCĂTAR 
(cu sau fără experienţă)
VÂNZĂTOARE LINIE AU-

TOSERVIRE 
TEL.: 0741.761.423

0740.563.166.

Laguna Technology 
angajează ŞOFERI 

DUBĂ FRIGO 
40 TONE.

Relaţii, la tel.  
0721 369 137

YILDIZ ENTEGRE, una din-
tre cele mai mari companii  din 
lume în  industria prelucrătoare 
a lemnului şi a adezivilor pentru 
industria Lemnului, ANGAJEAZĂ: 

pentru  Unitatile de Producţie din Oarja, Argeş 
YILDIZ ENTEGRE – producţie MDF, Parchet,
 Uşi de interior 
YILDIZ CHEM – Producţie Adezivi  
n OPERATORI PRODUCŢIE CNC 
n  OPERATORI PRODUCŢIE 
n OPERATORI CHIMIŞTI 
n ELECTRICIENI ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII UTILAJE
n STIVUITORIŞTI
n INGINERI CHIMIŞTI 
n OPERATOR UTILAJ MANIPULARE  LEMN 
(GRAIFERIST)
n SPECIALIŞTI CALITATE 
n MAGAZINERI 
n TRANSLATOR  – CUNOSCĂTORI LIMBA TURCĂ 

CV-urile pot fi trimise la adresa noastră de e-mail
 sau depuse la sediul companiei: Oarja, Str. Yildiz, nr. 

1 , E-mail: recrutare@yildizentegre.ro.
Pentru mai multe detalii despre pozițiile disponibile și cer-

ințele noastre, ne puteți contacta și la 
0377 881 210. Vă aşteptăm!

SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajează:
n INGINER CONSTRUCTOR n MECANIC BULDO

EXCA  VATOR  n MECANIC MINIÎNCĂRCĂTOR
 n ME CANIC EXCAVATOR PNEURI n MUNCITOR 
NE CALIFICAT n PAVATOR n ZIDAR PIETRAR 
n ZUGRAV  n SUDOR n SUDOR POLIETILENĂ 

n FIERAR BETONIST n LĂCĂTUŞ MECANIC 
n INSTALATORI. 

Se oferă salarii atractive şi negociabile. 
Relaţii, la telefoane: 0722844986, 0724509988.

S.C. ANGAJEAZĂ: 
LĂCĂTUŞI MECANICI, 
SUDORI ELECTRICI şi 

CO2. Salariu net în mână de 
la 2.600 lei+ 1 bon masă/ zi. 

Tel. 0726348221.

MC Perfect
angajează pentru Piteşti 

(nedeterminat): 
ŞEF DE ŞANTIER  

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

SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL angajează: 
l GESTIONAR l MUNCITORI NECALIFICAȚI 

l ŞOFER CATEGORIA B pentru distribuție lichide 
l MAISTRU (meşter mentenanţă) 
l ȘOFER TIR INTERN n stivuitorist 

l MUNCITOR NECALIFICAT pentru 
îmbuteliere lichide auto. 

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 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

ECOBOX SOLUTIONS, producator ambalaje 
din carton ondulat, angajează: 

OPERATOR UTILAJE AUTOMATE/SEMIAUTOMATE
– productie cutii din carton ondulat (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 girato-

riu Bascov-Pitești). Tel. 0723 388 680
Mail: ecoboxsolutions@gmail.com

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează 
n CONSILIER/CASIER DEPOZIT
n GESTIONAR DEPOZIT MATERIALE CON-
STRUCŢII, program de lucru 5 zile/să ptă  mână. Se 
acordă salariu motivant, bonusuri şi tichete de masă. 
n PAZNIC (agent de pază). 

Se acordă salariu motivant, bonusuri şi tichete de 
masă.  Relaţii, la telefon 0741.052.070.

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII 
angajează

  INGINER CONSTRUCŢII 
 MUNCITORI CALIFICATI IN 

CONSTRUCTII.
Relaţii, la tel. 0724.635.724.

S.C. ALC INJECT POLISTIREN S.A.  – punct de lucru, sat Petreşti, 
jud. DÂMBOVIŢA RECRUTEAZĂ în vederea angajării personal 

pentru postul de OPERATOR MASE PLASTICE. ZONA 
ADIACENTĂ com. Petreşti, Dâmboviţa - OARJA, CĂTEASCA, 

CĂTANELE, RĂTEŞTI - OFERIM: • Contract individual de munca cu 
timp normal • Transport asigurat • Tichete masa •Posibilitate de 
avansare. Detalii legate de condiţiile de angajare şi salarizare 

găsiţi la sediul firmei  - str. Legumicultorilor nr. 2, 
Petreşti, Dâmboviţa, la tel. 0740917279, e-mail: 

magdalena.coman@alcpolistiren.ro, între orele  08.00 – 16.00.

ANGAJĂM 
ŞOFERI 

COMUNITATE
DIURNA PÂNĂ 
LA 80 EURO/ZI
RELAŢII la tel.
0758255487.

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII 
 angajează 

l SECRETARĂ l TEHNICIAN DEVIZE 
Cerinţe: studii superioare
l BULDOEXCAVATORIST l LĂCĂTUŞ 
MECANIC l INSTALATOR  
l MUNCITORI NECALIFICAŢI.

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

office@deltatermoconstruct.ro

CENTER TEA & CO angajează
 ŞOFERI TIR 

pentru Comunitate, curse fixe. 
Tel. 0732406680. 

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

experienţă în domeniul presei 
de preferat studenţi, pension-
ari, zona Piteşti şi Mioveni. 

Relatii tel. 0748192233

Angajăm:
- CONFECŢIONER

SURFILATOR
- CONFECŢIONER

sală croit.
Tel. 0720638047.

Asociaţia de Proprietari
Râurilor angajează

FEMEIE DE SERVICIU,
8 ore/ zi.

Tel. 0775141963.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

Project1:Layout 1 22.12.2020 11:58 Page 1

Anunt public privind decizia etapei de incadrare
S.C. INTERCONT GSM S.R.L., titular a1 proiectului: „Con-
struire hotel 4 stele in regim de inaltime propus S+P+4E prin 
desfiintarea corpului C4 si desfiinarea partiala supraetajare 
si extindere corpului C3”- (desfiintarea corpului C4 (actu-
al C2 )- rezervor combustibil)”, anunta publicul interesat 
asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia 
pentru Protectia Mediului Arges - se supune evaluarii im-
pactului  asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare 
a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pent-
ru proiectul: „Construire hotel 4 stele cu regim de inaltime 
propus S+P+4E prin desfiintarea corpului C4 si desfiintarea 
partiala supraetajare si extindere corpului C3”-(desfiintarea 
corpului C4 (actual C2)-rezervor combustibil),  propus  a  fi  
amplasat  in  municipiul  Pitesti, str. Nicolae Balcescu, nr.143, 
jud. Arges .
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o funda-
menteaza pot fi consultate la APM Arges cu sediul in Pitesti, 
str. Egalitatii, nr.50,  judetul  Arges , in zilele de luni-vineri  
intre  orele  10-13,  precum  si  la  urmatoarea   adresa   de  
internet http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la 
proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data 
publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Arges.

PROINSTAL PIPE SRL, 
angajează

INSTALATORI 
TERMOSANITARI

Salariu motivant, integral pe 
contract de muncă, pentru lu-
crări numai în județ, program 

de lucru de 8 ore, 
de luni - vineri.

Tel. 0724.594.447.
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