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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 2 pavilioane 
apicole ºi fân( ªtefã-
neºti). Tel. 0767003901. 
(C.050220210001)

STÂLPI, ºpalieri metalici noi 
pentru garduri- vie, 2,10 m, 
17 lei/ bucatã. 0765376535. 
(C.290120210002)

VÂND þuicã din prune, 
33 grade, preþ 11 lei/ li-
tru. Tel. 0730919219. 
(C.260320210006)

VÂND þuicã veche 
(Morãreºti) ºi palincã. Trans-
port gratis. 0734742442. 
(C.290320210003)

VÂND automatizare porþi 
Nice, stare foarte bunã; 
drujbã Husqvarna nouã ºi 
aparat sudurã Proweld, 220 
DLS, nou. 0744667666.  
(C.020420210002)

VÂND 2 uºi interioare de 
apartament, una de su-
fragerie ºi una de dormi-
tor, ambele din MDF ºi o 
uºã de intrare de apar-
tament din lemn masiv 
sculptat, toate pe partea 
dreaptã ºi în stare foarte 
bunã. Tel. 0740048996. 
(C.220320210001)

VÂND 4 jenþi pentru 
Matiz, echipate cu 
cauciucuri de varã. 
Tel. 0752170092.  

VÂND pianinã, per-
fectã stare, acordatã. 
Tel. 0744313866. 
(C.060420210014)

VÂNZĂRI
AUTO

ROMÂNEŞTI
CUMPÃR auto pen-
tru programul Ra-
bla. Tel. 0745141627. 
(C.090320210010)

STRĂINE
VÂND VW Tiguan, fa-
bricaþie, 2009, unic pro-
prietar, Diesel, 4X4, ex-
tra-full. 0744313866.  
(C.050420210008)

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE

VÂND garsonierã cf. 1, et. 4, 
Gãvana 2, 32.000 euro, ne-
gociabil. Tel. 0728138814.  
(C.250320210003)

VÂND garsonierã Rãzbo-
ieni, et. 1, 23.000 euro. 
Tel. 0799008822.  
(C.050420210014)

VÂND garsonierã Tri-
vale, parter, 23.000 
euro. Tel. 0743180894.  
(C.050420210015)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 2 ca-
mere, Craiovei, cf. 1. Tel. 
0722528297; 0741785027. 
(C.020220210002)

VÂND apartament 2 ca-
mere, Trivale- Complex 1, 
parter. Tel. 0763715912.  
(C.250120210015)

VÂND apartamente 2 
camere de lux, Platou 
Prundu, preþul 58.000 
euro. 0770809011.  
(C.180320210007)

PROPRIETAR. Vând/ 
închiriez apartament 

2 camere, mobi-
lat, utilat, modern, 
nou, Ultracentral, 
(deasupra Restau-
rant Matteo), etaj 
1/4.  0737794785.  
(C.190220210001) 

APARTAMENT, Fraþii 
Goleºti, 88 mp, cen-
tralã. Tel. 0745143305. 
(C.260320210005)

VÂND apartament 2 ca-
mere, et. 2, Câmpu-
lung- Viºoi, îmbunãtãþit, 
mobilat, 30.000 euro, ne-
gociabil. Tel. 0755420147.  
(C.290320210010)

APARTAMENT cf. 1, 
semidecomandat, cen-
tralã, termopane, et. 8, 
Craiovei. 0799008833. 
(C.300320210024)

VÂND apartament 2 ca-
mere, Gãvana 2, îm-
bunãtãþit. Tel. 0728657313.  
(C.310320210009)

VÂND/ Închiriez aparta-
ment 2 camere, ultracentral 
(teatru). Tel. 0744758625. 
(C.020420210003)

VÂND apartament 2 ca-
mere, fond nou 2020, Gã-
vana- str. Vasile Goldiº, 
etaj 3/4, izolat, centralã, 
la cheie, parcare proprie, 
57.900 euro. 0746019911. 
(C.020420210014)

VÂND apartament 2 came-
re, cf. 1, decomandat, zona 
Dedeman, et. 3, 53 mp, preþ 
54.000 euro. 0746019911 
(C.020420210018)

VÂND apartament 2 came-
re, cf. 2 sporit, centralã, aer 
condiþionat, mobilat, Gã-
vana 2. Tel. 0744351427.  
(C.060420210009)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND apartament 3 ca-
mere, decomandat, 4/ 4, 
Banatului( lângã Carpaþi), 
suprafaþã 97,24 mp, 70.000 
euro, negociabil. Exclus 
agenþii. Tel. 0759777361.  
(C.150320210010)

PROPRIETAR vând apar-
tament 3 camere, Petro-
chimiºtilor, confort 1, îm-
bunãtãþit. Tel. 0741213141. 
(C.180320210004)

VÂND apartament 3 ca-
mere, cf. 1, Topolove-
ni. Tel. 0758508639. 
(C.010420210004)

VÂND/ Schimb aparta-
ment 3 camere, Traian, cu 
apartament 2 camere, par-
ter, etaj 1, Traian- aleea 
Petroliºtilor/ aleea Teilor. 
0732522436.

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

VÂND casã D+ P, Colibaºi- 
Argeº, 133 mp+ teren in-
travilan 8.850 mp sau casã 
+ 5.800 mp. 0740623426.  
(C.030320210011)

VÂND vilã lângã Micromo-
toare, bucãtãrie varã/ iarnã, 
toate utilitãþile. 0770291137. 
(C.260320210002)

VÂND casã 4 camere, 
1.100 mp teren ªtefãneºti, 
sat Valea Mare( Enculeºti), 
jud. Argeº sau schimb cu 
apartament 2 camere, Pi-
teºti. Tel. 0742168924.  
(C.310320210003)

VÎND vilã, la cheie, 
Smeura Tipografie, te-
ren 600 mp, toate uti-
litãþile. 0040786350699.  
(C.050420210003)

VÂND casã, com. Stol-

nici, toate utilitãþile.  
0732522436.

VÂND casã, ultracen-
tral, 5 camere, baie, 
bucãtãrie,  utilitãþi, teren 
400 mp. 0740135566.  
(C.060420210010)

VÂND casã, Bradu, 8 came-
re, 4 bãi, living, bucãtãrie, 
garaj ºi camerã depozita-
re, 380V, 2 centrale, toate 
utilitãþile. Pretabil- casã de 
seniori. Tel. 0740135566. 
(C.060420210013)

TERENURI
VÂND TEREN 

50.000 mp, situat vizavi de 
reprezentanţa FORD, lângă

Jupiter City - Carrefour, 
deschidere 250 m.

Tel. 0799 00 88 22.  
VÂND teren 433 mp, 
parcelat, zona Big, preþ 
85 euro/ mp, negocia-
bil. Tel. 0799976062.  
(C.250320210002)

VÂND gospodãrie: casã+ 
teren intravilan 2.500 mp+ 
2.000 mp extravilan, totul 
împrejmiuit, utilitãþi, com. 
Miceºti. Tel. 0758568699.  
(C.080220210003)

VÂND 400 mp teren, Bra-
du, zonã centralã, fundaþie 
temelie, egalizare turna-
te+ proiect, apã, canal 
branºate, cartier nou, stra-
dã nouã. Tel. 0721826369. 
(C.290320210016)

VÂND teren 2.850 mp, la 13 
km de Piteºti. 0758508639. 
(C.010420210002)

VÂND 650 mp teren 
intravilan, Piteºti- 
str. Cireºului, 50 

euro/ mp, negociabil. 
Tel. 0735230908.  
(C.310320210002) 

VÂND parcele de 1.000 mp 
sau 500 mp, teren intravi-
lan în com. Albota, la preþ 
de 6 euro/ mp, terenul este 
aproape de centrul comu-
nei ºi are utilitãþi în apro-
piere. Tel. 0720416009. 
(C.020420210001)

SUPER ofertã! Pachet 
terenuri, 5.000 mp 

pentru casã, intravi-
lan cu toate utilitãþile 
la intrare ºi 5.000 mp 

agricol extravilan. 
Preþ pachet 24.000 

euro, localitatea 
Cãlineºti- Argeº. 
Tel. 0724605599. 
(C.190320210009)

VÂND teren 730 mp, 
ªtefãneºti -sat, apã, ca-
nal, la poartã, 10.000 
euro. Tel. 0755420147.  
(C.290320210009)

VÂND teren extravilan 
Mãrãcineni, 7.033 mp, 5 
euro/ mp. Tel. 0723981458. 
(C.020420210004)

VÂND 1 ha teren 
arabil, extravilan, 

pãmânt roditor, 2 lei/ 
mp, Cerbu- Smei. Tel. 

0725511165. 

VÂND teren 500 mp, acte în 
regulã, Poieniþele Vâlsanu-
lui, lângã pârtia ski Moliviº, 
lângã cabane. 0740135566. 
(C.060420210011)

VÂND teren intravilan în Al-
bota, 7.000 mp, preþ 70.000 
euro, negociabil sau schimb 
cu apartament în Piteºti. Tel. 
0741205122; 0741205121. 
(C.060420210003)

VÂND teren 320 mp, Pi-
teºti- 50 de metri de Spi-
talul Militar, stradal, toate 
utilitãþile. Tel. 0740968881. 
(C.290320210017)

VÂND 1.700 mp teren in-
travilan, Drãganu, situat la 
8 km de Piteºti, deschidere 
16.5 m, la DN Piteºti- Râm-
nicu Vâlcea, parþial împrej-
muit, utilitãþi la poartã: apã, 
curent, canalizare. Preþ 
negociabil. 0740048996. 
(C.010420210001)

SPAŢII
OFER închirire spaþiu co-
mercial în Complex Fortu-
na, etaj. Tel. 0723134136.  
(C.260320210004) 

ÎNCHIRIEZ
HALĂ SERVICE, STRADAL, 

DEPOZITELOR, 
200 - 436 MP. 

TEL. 0799 00 88 33. 

OFER spre închirie-
re spaþiu 100 mp, lângã 
Târgul Sãptãmânal, Pi-
teºti. Tel. 0722236381. 
(C.020420210005)

ÎNCHIRIERI
OFER închiriere gar-
sonierã, mobilatã, uti-
latã complet, Gãvana 
III. Tel. 0741010489.  
(C.150320210011)

OFER închiriere ca-
merã+ grup sanitar, 
lângã Rectorat. Tel. 
0773384102; 0742221518. 
(C.260320210015)

OFER închiriere gar-
sonierã situatã ultra-
central, mobilatã, uti-
latã. Tel. 0735850127.  
(C.300320210003)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, cf. 2, Gã-
vana 2. Tel. 0721163986.  
(C.220320210022)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, Rãzbo-
ieni. Tel. 0744315933.  
(C.250320210010)

APARTAMENT 3 camere, 
Fabrica de Bere, complet 
mobilat, centralã termicã, 
izolat, termopane, preþ 1.000 
lei, fix. Tel. 0744432993. 
(C.260320210008)

OFER închiriere spaþiu co-
mercial, 100 mp, zona N D ( 
Stadion). Tel. 0745180325. 
(C.300320210020)

ÎNCHIRIEZ apartament 
mic, 2 camere, Triva-
le, îmbunãtãþit. Con-
venabil. 0758625780.  
(C.010420210002)

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

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 16.04.2021
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.

BÃRBAT drãguþ ofer 
companie intimã doam-
nelor ºi domniºoare-
lor. Discreþie garan-
tatã. Tel. 0722203995. 
(C.040320210004)

BRUNETÃ ofer clipe de 
neuitat domnilor gene-

roºi. Tel. 0747558633.  
(C.230320210011)

BRUNETÃ, 25 ani, te 
aºtept la mine. Am lo-
caþie. 0741552756.  
(C.290320210020)

DOAMNÃ maturã. 
Tel. 0723035575. 

(C.050420210009)

OANA. Te aºtept la 
mine pentru clipe de vis. 
0740905831. (C.o.p.)

Blondã, ochii albaºtrii, te 
aºtept la mine pentru clipe 
minunate. 0754696279.  
(C.o.p.)
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OFER închiriere garsonierã 
confort 1, decomandatã, 
Trivale mobilatã, utilatã, 
curatã, disponibilã imedi-
at, 800 lei. 0746019911. 
(C.020420210010)

OFER închiriere gar-
sonierã utilatã, Gãva-
na. Tel. 0745982721. 
(C.020420210020)

OFER închiriere garsoni-
erã fond nou, Craiovei , 
mobilatã, utilatã, modernã, 
230 euro. 0746019911. 
(C.020420210012)

OFER închiriere aparta-
ment 3 camere, zonã cen-
tralã, mobilat, utilat modern, 
380 euro. 0746019911. 
(C.020420210015)

OFER închiriere aparta-
ment 3 camere, Bibescu 
Vodã, mobilat, utilat, 
1.300 lei. 0746019911. 
(C.020420210016)

OFER închiriere aparta-
ment 3 camere, Tudor Vla-
dimirescu, mobilat, utilat, 
270 euro. 0746019911. 
(C.020420210017)

ÎNCHIRIEZ garsonierã la 
casã, pentru tineri nefumã-
tori, salariaþi, semicentral, 
contorizatã, intrare sepa-
ratã, 600 lei. 0733929438. 
(C.020420210008)

PRIMESC în gazdã sa-
lariaþi (bãieþi/ fete), Pi-
teºti. Tel.  0757365294. 
(C.020420210019)

PRIMESC în gazdã la 
casã -curte, zona Poliþie- 
Rãzboieni. 0773331186.  
(C.050420210016)

ÎNCHIRIEZ garsoni-
erã la vilã, Fabrica de 
Bere. Tel. 0723811919. 
(C.050420210018)

OFER spre închiri-
ere garsonierã Cra-
iovei. 0746100090. 
(C.050420210019)

PRIMESC în gazdã 
zona Nord, intrare sepa-
ratã. Tel. 0799397800.  
(C.050420210012)

OFER închiriere camerã 
la vilã, ªtefãneºti- lângã 
Service. Tel.0737293714.  
(C.050420210005)

ÎNCHIRIEZ camere la vilã, 
zona Exerciþiu. Avantajos. 
Tel. 0799475802.  (C.f. 
3715)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere( open spa-
ce), Pãtraºcu -Vodã, lângã 
liceul Dinu Lipati, et. 1, cen-
tralã, toate utilitãþile, preþ 
1.100 lei. Tel. 0744325744.  
(C.060420210008)

OFER închiriere garso-
nierã,  mobilatã, utilatã,  
nefumãtori, Prundu- De-
pou. Tel. 0751703623. 
(C.060420210009)

LOCURI DE VECI
VÂND criptã în Cimiti-
rul Sf. Gheorghe. Tel. 
0721226470; 0745180325. 
(C.300320210021)

VÂND criptã 2 locuri su-
prapuse, cimitirul Sf. Ghe-
orghe. Tel. 0724325687. 
(C.050420210003)

CUMPĂRĂRI
DIVERSE

CUMPÃR calorifere din 
fontã, maºini pentru fier 
vechi. Tel. 0737421222. 
(C.010420210004)

AUTO

CUMPÃR maºini (ra-
ble), preþ negociabil. Ofer 
acte de radiere, trans-
port gratuit. 0755354683.  
(C.020220210010)

IMOBILIARE
CUMPÃR garsonierã  Pi-
teºti zonele Prundu, Ba-
nat, Exerciþiu. Exclus  eta-
jul 4. Tel. 0756611263. 
(C.010420210007)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT urgent feme-
ie pentru curãþe-

nie, cu experienþã. 
Tel. 0799061919. 
(C.050420210018) 

PARTICULAR ofer pentru 
locuit casã bãtrâneascã 
la þarã, 20 km de Piteºti, 
unei familii nevoiaºe, 
maxim 3 persoane. Tel. 
0731031114.  (C.f. 3711)

CAUT bonã, copil 6 
ani, în Mãrãcineni 
blocuri, (luni- vi-

neri). 0757631708; 
0746036340.  

(C.050420210020) 

CAUT menajerã. 
Tel. 0787882455. 
(C.050420210005)

CAUT femeie nefumãtoa-
re pentru îngrijire bolnavã. 
Tel. 0770552132. 

PRESTĂRI
SERVICII

TRANSPORT mobilã. 
0746063023. (C.2010004)

SC. EXECUTĂ: 
- LUCRĂRI de  

CONSTRUCŢII 
- AMENAJĂRI, 

- TERMOSISTEM,
- INSTALAŢII electrice/ 

termice/ sanitare.
Tel. 0731 939 021.

ECHIPÃ profesioniºti exe-
cutãm lucrãri interior/ ex-
terior. Tel. 0754263629. 
(C.250320210001)

CADASTRU-carte funci-
arã! Terenuri-450 lei! Apar-
tamente-250 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.150320210013)

ECHIPÃ executãm fi-
nisãri case la roºu. 
Tel. 0724364319. 
(C.180220210002)

EXECUT zugrãveli, glet, la-
vabilã, gresie, faianþã,   par-
chet, rigips. 0748145223. 
(C.250320210017)

TRANSPORT marfã, 
mutãri mobilier, diver-
se. Tel. 0745015619.  
(C.290320210015)

TRANSPORT mar-
fã. 0770346626. 
(C.300320210015)

ªCOALÃ ºoferi, maºini die-
sel, 1.100 lei. 0721278254. 
(C.010420210003)

TRANSPORT moloz, ba-
last. Tel. 0766301300. 
(C.010420210009)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.310320210001)

AMENAJÃRI interioare/ ex-
terioare. Tel. 0720538595. 
(C.050420210017)

MEDITAŢII
L O G O P E D I E . T e l . 

0726367733. (C.1210005)

PIERDERI
PIERDUT certificat de 
înregistrare seria B, nr. 
2197823/ 29.03.2010 ºi 
certificat constatator, nr. 
25307/ 28.05.2015, eli-
berate de ORC Argeº, 
aparþinând I.I. Terci Dani-
el- Gabriel, cui 26713776. 
Se declarã nule.  
(C.050420210016)

PIERDUT acte societate: 
certificat înregistrare, sta-
tut, act constitutiv, certifica-
te constatatoare, hotãrâre 
judecãtoreascã, eliberate 
de ORC Argeº, aparþinând 
societãþii Ova Total Con-
cept SRL, cui 41165960, 
J3/ 1509/ 2019. Se declarã 
nule.  (C.060420210002)

PIERDUT diplomã de 
absolvire ºi diplomã de 
ucenicie, eliberate de 
ªcoala Agricolã Costeºti, 
pe numele Panã Ionuþ. 
Gãsitorului recompen-
sã. Tel. 0758845049.  
(C.060420210005)

PIERDUT certificat de 
înregistrare, seria B, nr. 
4088572/ 28.05.2020 ºi 
certificate constatatoa-
re, eliberate de ORC Ar-
geº, aparþinând societãþii 
Vya Good Eat SRL, cui 
42548085. Se declarã 
nule. 

MATRIMONIALE
DOMN, vãduv, 45 ani, 
caut doamnã pentru relaþie 
serioasã. Exclus aven-
turile. Tel. 0752549391.  
(C.010320210016)

DOMN, 41 ani caut 
doamnã pentru priete-
nie/ cãsãtorie. Rog serio-
zitate. Tel. 0751315913. 
(C.110320210007)

DOMN, pensionar, do-
resc prietenie ºi me-
naj, eventual cãsãto-
rie. Tel. 0785621217. 
(C.230220210009)

DOMN, 59 ani, Topo-
loveni,  doresc doam-
nã pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0757674073. 
(C.290320210001)

DOMN, prezentabil, 53 ani, 
caut doamnã pentru cãsã-
torie. Tel. 0756844590.  
(C.230320210003)

DOMN, 62 ani doresc 
doamnã pentru priete-
nie. Tel. 0764626213. 
(C.290320210021)

DOMN locuiesc singur, caut 
doamnã/ domniºoarã pen-
tru prietenie cãsãtorie. Rog 
seriozitate. 0753427282. 
(C.300320210014)

CETÃÞEAN spaniol, pen-
sionar, singur, doresc 
cunoºtinþã cu doamnã, 
singurã. Rog seriozita-
te. Tel. 0754325788.  
(C.010420210008)

DOMN, 44 ani, gospo-
dãrie la þarã, fãrã obli-
gaþii doresc cunoºtinþã cu 
doamnã pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0736969703.  
(C.310320210004)

DOMN, 41 ani, brunet, 1.70/ 
65 kg, singur, cu locuinþã, 
fãrã datorii caut perechea 
potrivitã. 0764417278.   
(C.290320210022)

DOMN, 48 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie, cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.020220210006)

DOMN, 67 ani caut 
doamnã vârstã apropiatã 

pentru prietenie/ cãsã-
torie. Tel. 0770449272. 
(C.050420210011)

DORESC cunoºtinþã 
cu fatã pentru cãsãto-
rie. Tel. 0758738973; 
0 0 4 9 1 6 2 7 2 0 4 3 0 6 . 
(C.060420210006)

ANIMALE
FERMA ALBOTA

COMERCIALIZEAZĂ:
n PUI CARNE 1 kg - 11 lei
n RASĂ MIXTĂ
n CURCANI albi şi bronzaţi
n  BIBILICI, RAŢE.

ALBOTA, str. Petrochimistului nr. 
467B, după Institutul de Cercetare.

Tel. 0742.746.558.  
VÂND câini ciobã-
neºti. Tel. 0734860310. 
(C.220320210017)

MICI AFACERI
SOCIETATE vinde: ter-
mopan panouri cu uºi 96 
mp; bariere acces mar-
ket, douã mese case mar-
cat. Tel. 0788236730. 
(C.220320210010)

ANGAJĂRI
CÃMIN angajeazã 2 îngri-
jitoare pentru bãtrâni. Tel. 
0752011121.  (C.b.f. 7882)

SOCIETATE Comercialã 
angajeazã manipulant. Tel. 
0735154397; 0756500064.  
(C.010320210004)

ANGAJEZ tâmplar- ta-
piþer ºi croitoreasã. Tel. 
0720426093; 0743356969. 
(C.030320210008)

ANGAJEZ fatã cu ex-
perienþã minimã pentru 
grãtar. Tel. 0744356419. 
(C.220320210016)

S.C. angajeazã instalator 

instalaþii termice ºi sani-
tare. Tel. 0751767635.  
(C.240320210011)

S.C. angajeazã instalator 
(posesor permis categoria 
B ), electrician ºi agent de 
pazã. Tel. 0736365601. 
(C.050320210008)

S.C. angajeazã strungar 
clasic. Tel. 0755677126. 
(C.250320210008)

ANGAJEZ ºofer TIR 
20 tone, pentru intern; 
tur-retur ºi Comunita-
te. Tel. 0767772001.  
(C.260320210010)

ANGAJEZ zidari, dulgheri, 
fierari. Program lucru 07.30- 
17.00. Tel. 0726998746.  
(C.290320210004)

ANGAJEZ meseriaºi în 
construcþii. 0766301300.  
(C.010420210010)

ANGAJEZ meseriaºi po-
listiren. Tel. 0766301300.  
(C.010420210008)

CURS agenþi securita-
te. Tel. 0756364499.  
(C.020420210006)

ANGAJEZ personal pen-
tru fast- food, Piteºti- cen-
tru. Tel. 0741712226. 
(C.020420210007)

S.C angajeazã ºofe-
ri pentru autocamion de 
22 T, pe ruta România 
-Turcia, Anglia ºi Bene-
lux ºi pentru transport in-
tern. Salariu atractiv. Tel. 
0799700007; 0731900000. 
(C.020420210009)

ANGAJEZ 2 doamne pen-
tru florãrie cu sau fãrã ex-
perienþã. Tel. 0735123756. 
(C.050420210010)

FIRMÃ angajeazã me-
seriaºi în termosis-
tem. 0741931413. 
(C.050420210001)

ANGAJEZ opera-
tor buldoexcava-
tor. Tel. 0744348924. 
(C.050420210002)

ANGAJEZ ºoferi cat. C, 
E, pentru transport auto 3 
poziþii. Tel. 0735562433. 
(C.050420210009)

FIRMÃ de transport an-
gajeazã ºofer cat. B, cu 
experienþã pentru comu-
nitate. Tel. 0721739745. 
(C.050420210010)

S.C. angajeazã munci-
tori în domeniul ame-
najãrilor interioare (cu-
noscãtori rigips, glet, 
vopsea). Tel. 0724201923.  
(C.050420210002)

S.C. angajeazã muncitor 
manipulant pentru sor-
tare mase plastice. Tel. 
0764497744; 0737974499.  
(C.220320210015)

ANGAJEZ patiser 
cu sau fãrã experi-
enþã. Tel. 0741205122.  
(C.060420210001)

CAMERA Executorilor Ju-
decãtoreºti Piteºti angajea-
zã secretar( iniþial contract 
perioadã determinatã). 
C.V. -urile se pot depune 
la e- mail: office.cejpites-
ti@gmail.com, la sediul din 
b-dul. Eroilor, nr. 24. Re-
laþii la tel. 0248/ 223882.  
(C.060420210012)

ANGAJEZ muncitori în 
construcþii. Asigur ca-
zare. Tel. 0728221750.  
(C.060420210004)

ANGAJEZ ºofer TIR, 
tur- retur( România- Ce-
hia). Tel. 0723889819.  
(C.060420210007)

ANGAJEZ urgent munci-
tori calificaþi, zugravi, fai-
anþari. Tel. 0749653065.  
(C.060420210007)

Ziarul nostru îşi rezervă dreptul de a-şi selecta clienţii 
pentru anunţurile de mică publicitate.

 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
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Firmă de construcții 
angajează 

ŞOFER 
PROFESIONIST 
cu experiență categoriile: 
B, C, D, E (atestat marfă, 
persoane și agabaritice). 

Tel. 0761.348.179.

SC PRESTO TIG MT - cu sediul în PITEŞTI, 
str. Depozitelor nr. 41-43 - angajează

  2 LACATUSI CONFECTII METALICE 
pentru carosari / echipari autoutilitare,  

nu confectionam  hale. 
Se lucreaza doar la punctul de lucru in atelier. Nu se ple-
ca in deplasari. Se cere experienta / dexteritate in a lucra 
cu flexul. Program 08:00 – 17:00 , se asigura masa calda . 

Nr contact 0745 438 578 
Nu oferim cazare. Oferim si cerem seriozitate!

SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL angajează: 
l ȘOFER TIR INTERN (cisternă) 

l ȘOFER categ. B 
l  DISPECER TRANSPORT.

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.

Societate comercială 
angajează ŞOFER 

PROFESIONIST, 
categoria C şi E, condiţii 

avantajoase, curse interne. 
Tel. 0771 379895, 

0773 365426.

S.C. ANGAJEAZĂ: 
ŞOFER, BULDOEXCA-

VATORIST, ZIDARI, 
DULGHERI, FIER-
ARI, GLETUITORI, 

FAIANŢARI, MUNCI-
TORI amenajări interio-

are/exterioare. 
Tel. 0752240991. SOCIETATE COMERCIALĂ 

angajează ŞEF STAŢIE 
COMBUSTIBIL. 

Cv-urile se pot depune la 
adresa de email: 

resurseumane110
@gmail.com

S.C. angajează 
CONTROLORI 

CALITATE pentru 
posturile disponibile din 

Braşov şi Timisoara. 
Detalii, la 0735 533 811. 

ANGAJEZ 
VÂNZĂTORI 

CHIOŞC PRESĂ 
în Piteşti.

 Tel. 0348/ 445460.

THE PLACE angajează 

AJUTOR BARMAN, 
PICOLI. 

Salariu atractiv. 
Tel. 0774618586. 

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

SC angajează: 
- LĂCĂTUŞ 
MECANIC 
- SUDOR 

- DULGHER.
Tel. 0720.689.965.

SC ADIDANA SRL 
ANGAJEAZĂ 

MOTOSTIVUITORIST 
CU ATESTAT. CV-URILE 

SE TRIMIT LA ADRESA DE 
E-MAIL: 

secretariat@adidana.ro
CONTACT: 0752 133 710.

S.C. ANGAJEAZĂ 
MUNCITORI ÎN 
CONSTRUCŢII. 

Se lucrează în deplasare, se 
vine acasă la o săpâmână 

sau două. Salariu 3.000 lei, 
diurnă 1.000 lei, total 4.000 

lei net(în mână). Se cere: 
permis cat. B, experienţă în 

construcţii, seriozitate. 
Tel. 0763552046.

CONVOCARE
PRESTAREA Societate Cooperativă Meşteşugărească, cu 
sediul în Piteşti, str. Costache Negri nr. 30, convoacă Adunar-
ea Generala Ordinară a membrilor cooperatori, pentru data 
de 21.04.2021, ora 12.00, la sediul societăţii, în condiţiile 
semnării tabetului convocator, având urmatoarea ordine de 
zi:
1. Raportul Consiliului de Administraţie al societăţii privind 
activitatea economica pe anul 2020 pe
baza bilanţului contabil încheiat la data de 31.12.2020
2. Raportul Comisiei de Cenzori şi al Consiliului Social.
3. Aprobarea programului de dezvoltare pe anul 2021 şi a crit-
eriilor de performanţă.
4. Aprobarea sistemului propriu de salarizare pe anul 2021.
5. Proiectul hotărârii Adunării Generale Ordinare.

OFERTĂ de VÂNZARE
Cabinet de Insolvență ENOIU NICULAE oferă spre vânzare prin 
licitaţie deschisă cu strigare, ședințe organizate la interval de două 
săptămâni în perioada 23.04.2021 – 05.11.2021, respectiv în zilele 
de vineri, ora 09:30, la sediul lichidatorului judiciar din  Câmpulung, 
str. Negru Vodă nr. 131, jud. Argeş, bunuri mobile de natura mărfu-
rilor reprezentând diverse accesorii și piese auto,  bunuri  identificate în 
patrimoniul societății debitoare S.C.  Sebi Auto Market  S.R.L. Prețul 
de început al ședințelor de licitație pentru vânzarea în bloc a bunurilor 
mobile a fost aprobat de creditori prin metodologia de valorificare de-
scrisă în Procesul verbal nr. 0080 din data de 15.03.2021, document 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență.
Licitaţiile se organizează conform aprobării Adunării creditorilor din 
data de 15.03.2021, fiind respectată procedura de faliment din Dosarul 
nr. 373/1259/2019 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeş, debi-
toare S.C.  Sebi Auto Market  S.R.L. Câmpulung - jud. Argeș, în con-
formitate cu art. 154, 155 și următoarele din Legea 85/ 2014, respectiv 
C.pr.civ. Garanţia de participare la ședințele de licitaţie este de 10 % din 
preţul de pornire aprobat de creditori și va fi achitată în contul de lichi-
dare deschis la Banca Transilvania S.A. – Ag. Câmpulung, jud. Argeş, 
IBAN: RO33 BTRL RONC RT03 7244 5501, beneficiar S.C.  Sebi Auto 
Market  S.R.L. - în faliment, cu sediul social în mun. Câmpulung, str. Lt. 
Dumitru Lazea nr. 1, bloc B2, sc. C, etaj 1, apart. 5, jud. Argeş, și date de 
identificare: J3/ 1820/ 2016 şi CUI: 36703923, iar documentul de plată 
va fi transmis pe email la sediul lichidatorului judiciar până la ora 15 
din preziua şedinţei de licitaţie, dată la care ofertanţii se vor prezenta și 
cu copia certificatului de înmatriculare sau copia actului de identitate, 
împuternicire pentru persoana care reprezintă pe ofertant, precum şi 
dovada în original a depunerii garanţiei de participare. Detalii se obţin 
la tel: 0742 21 31 81.  

OFERTĂ de VÂNZARE
Cabinet de Insolvență ENOIU NICULAE oferă spre vânzare prin 
licitaţie deschisă cu strigare, ședințe organizate la interval de două 
săptămâni în perioada 23.04.2021 – 27.08.2021, respectiv în zilele 
de vineri, ora 09:00, la sediul lichidatorului judiciar din  Câmpulung, 
str. Negru Vodă nr. 131, jud. Argeş, individual bunuri mobile de natura 
mijloacelor auto și în bloc bunuri mobile de natura unor echipamente 
tehnologice, bunuri  identificate în patrimoniul societății debitoare S.C.  
Moncor Corep  S.R.L. Călinești – jud. Arges. Prețul de început al șed-
ințelor de licitație pentru vânzarea bunurilor mobile a fost aprobat de 
creditori prin metodologia de valorificare descrisă în Procesul verbal 
nr. 0105 din data de 29.03.2021, document publicat în Buletinul Proce-
durilor de Insolvență.
Licitaţiile se organizează conform aprobării Adunării creditorilor din 
data de 29.03.2021, fiind respectată procedura de faliment din Dosarul 
nr. 407/1259/2018 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeş, debi-
toare S.C.  Moncor Corep  S.R.L. Călinești - jud. Argeș, în conformitate 
cu art. 154, 155 și următoarele din Legea 85/ 2014, respectiv C.pr.civ. 
Garanţia de participare la ședințele de licitaţie este de 10 % din preţul 
de pornire și va fi achitată în contul  deschis la Unicredit Bank  S.A. – 
Sucursala Pitești, jud. Argeş, IBAN: RO17 BACX 0000 0005 9589 4000, 
beneficiar S.C.  Moncor Corep  S.R.L. - în faliment, cu sediul social în 
com. Călinești, sat Vrănești nr. 25C, jud. Argeş, și date de identificare: 
J3/ 1930/ 1994 şi CUI: 6827148, iar documentul de plată va fi trans-
mis pe email la sediul lichidatorului judiciar până la ora 15 din preziua 
şedinţei de licitaţie, dată la care ofertanţii se vor prezenta și cu copia 
certificatului de înmatriculare sau copia actului de identitate, împuter-
nicire pentru persoana care reprezintă pe ofertant, precum şi dovada 
în original a depunerii garanţiei de participare. Detalii se obţin la tel: 
0742 21 31 81.

OFERTĂ de VÂNZARE
În temeiul prevederilor art. 156 și următoarele din Legea nr. 85/2014, 
şi a Hotărârii Adunării Generale a creditorilor din 29.01.2021, Cabinet 
Individual de Insolvenţă ,, Enoiu Niculae ‘’, în calitate de lichidator 
judiciar al societății debitoare Lary Trans Mondial  S.R.L., având se-
diul în mun. Câmpulung, str. Anton Pann nr. 2B, jud. Argeş, date de 
identificare a firmei: J3/ 32/ 2012, respectiv CUI: 29528579, scoate la 
licitație publică cu posibilitate de supraofertare mijlocul auto ,,  Aut-
outilitară N1, caroserie BA suprastructură deschisă, marca VOLKSWA-
GEN, an de fabricație 2006, motorină, 3 locuri, culoare alb ‘’. 
Ședința de licitație cu posibilitate de supraofertare este programată con-
form publicității pentru data de 23.04.2021 ora 09,30, perioadă până 
când ofertanții care doresc să supraliciteze preţul oferit de persoana 
fizică Călineci Gabriel-Alexandru, respectiv prețul de 5.500 lei + TVA 
în condițiile legii, o pot face în condițiile procedurii de faliment din 
Dosarul nr. 372/1259/2019 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeş, 
respectiv achitarea Garanţiei de participare la licitație, în procent de 
10% din preţul ofertat anterior, în contul  de lichidare deschis la Banca 
Transilvania S.A. – Agenția Câmpulung, jud. Argeş, IBAN: RO81 BTRL 
RONC RT02 5289 6502, beneficiar S.C.  Lary Trans Mondial  S.R.L. - în 
faliment, cu sediul social în mun. Câmpulung, str. Anton Pann nr. 2B, 
jud. Argeş, date de identificare a firmei : J3/ 32/ 2012 şi CUI: 29528579, 
sau cu numerar la sediul lichidatorului judiciar până la ora 15 din pre-
ziua şedinţei de licitaţie, dată la care ofertanţii vor prezenta lichidator-
ului judiciar: copia certificatului de înmatriculare sau copia actului de 
identitate, împuternicire pentru persoana care reprezintă pe ofertant şi 
dovada depunerii garanţiei. Relaţii suplimentare se pot afla de la se-
diul lichidatorului judiciar din Câmpulung, str. Negru Vodă nr.131 
– jud. Argeş şi la tel 0742/21.31.81.

S.C. BLACK SEA 
SUPPLIERS SRL, punct 

lucru Piteşti angajează 
ŞOFER 

cu atestat transport, 
cat. C+ E pentru 
transport intern.

 Se asigură salariu atractiv. 
Relaţii, la tel. 0726746036.

ANUNŢ
OBŞTEA MOŞNENILOR BRĂTIENI, cu sediul în comuna 
Brăduleţ, judeţul Argeş scoate la vânzare prin selectare de 
oferte /negociere directă masă lemnoasă pe picior, astfel:
- 451 m.c. - APV 1747169 - CONSERVARE
- 203 m.c. - APV 1747174 – CONSERVARE
- 215 m.c. – APV 1747172 – CONSERVARE
- 113 m.c. – APV 1747167 – CONSERVARE
- 1147 mc. – APV 1747177 - CONSERVARE
Vânzarea se desfăşoară în ziua de 24.04.2021 ora 1100  la se-
diul Obştei Moşnenilor Brătieni în conformitate cu Regula-
mentul privind organizarea şi desfăşurarea vânzării de masă 
lemnoasă nr.124/25.05.2018.
Relații se pot obține de la secretariatul Obștei unde solicitanții 
vor depune  cereri scrise de participare și ofertele de preț, în-
soțite de documentele de atestare (statut, C.U.I., atestat, e.t.c.) 
potrivit reglementărilor silvice, până la data de 23.04.2021 ora 
14.00.
De asemenea, informaţii se pot obţine de la Ocolul Silvic 
,,Păpuşa” Rucăr  - ing. Coleşică Marius, telefon: 0742096227, 
care asigură, la cerere şi prezentarea masei lemnoase pe teren. 

Preşedinte Consiliu de Administraţie, Mircea Roşescu

Angajez
VÂNZĂTOARE 

LINIE 
AUTOSERVIRE
Tel. 0741.761.423.

S.C. EMS angjează  
SUDORI şi LĂCĂTUŞI 

MECANICI. 
Tel. 0723270695. Centrul de FORMARE PROFESIOANLA ATP ARGES 

1990 angajează SECRETARĂ.
 CONDITII: 
- studii superioare 
- cunostinte pachet OFFICE : Word, Excel , Power - Point 
- abilitati de tehno-redactare
- abilitati de comunicare intr-un mediu profesional 
 Pentru detalii contactati-ne la numerele de telefon:
- 0723.918.928
- 0348.401.164
Adresa email: atparges@yahoo.com
Sediul nostru: Pitesti, Piata Vasile Milea  nr. 3 , în incinta 
Casei Sindicatelor, etaj , Secretariat A. 
INTERVIUL VA AVEA LOC VINERI 9 APRILIE 2021 ORA 12.

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ARGEŞ 
ORGANIZEAZĂ în conformitate cu prevederile HG 
286/2011, modificată şi completată ulterior la sediul 
unităţii din Piteşti, str. Exerciţiu nr. 39 bis, jud. Argeş, 
CONCURS pentru ocuparea unui post vacant de 
ARHIVAR cu 0,5 normă în cadrul Compartimentu-
lui Administrativ şi Mentenanţă. 
Pentru ocuparea acestui post candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale prevăzute de art 3 din HG 
286/2011 modoficaţă şi completată ulterior.
Condiţiile de participare la concurs sunt:
- diploma de bacalaureat
- atestat curs arhivar
- vechime minimă în activitate 6 luni.
Concursul se va desfăşura în data de 05.05.2021, ora 
10 - proba scrisă şi în data de 10.05.2021, ora 10 - pro-
ba interviu. Dosarele de înscriere la concues se depun la 
sediul Direcţiei de Sănătate Publică Argeş până la data 
de 23.04.2021, ora 14 şi trebuie să conţină documentele 
prevăzute de art 6 din HG 286/2011 modoficaţă şi com-
pletată ulterior. 
Bibliografia şi tematica se vor afisa pe site-ul: dsparges.ro 
şi la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Argeş. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei de 
Sănătate Publică Argeş şi la tel. 0248/224015, interior 
160.
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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

SC ALFA ROM angajează 
pentru atelierul din Mărăcineni:

- LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE cu expe-
rienţă - 4 posturi, cunoscători desen tehnic, 
- LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE, începatori 
- 3 posturi ;
- OPERATOR LASER DEBITARE TABLA - 1 post
- STIVUITORIST cu atribuţiuni de recepţie materiale - 1 post
- SABLATOR cu sau fără experienţă - 1 post.

Se oferă salariu motivant, transport pe ruta Piteşti - 
Mărăcineni, bonuri de masă.

Selectia se face pe baza de interviu şi probă de lucru.
Informaţii la tel. 0726372251.

CV, la email: recrutare@alfarom.net, fax 0348401904.

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează 
GESTIONAR pentru depozit Piscani și 
STIVUITORIST pentru depozit Albota. 
Se acordă salariu motivant, bonusuri şi 

tichete de masă.  Relaţii, la telefon 0741.052.070.

 angajează 
pentru Piteşti 

(nedeterminat):
n ZIDARI n ZUGRAVI 

n  DULGHERI 
n FIERARI / 

preferabil ECHIPE 
n  MUNCITORI 

NECALIFICAŢI. 
Tel. 0751.092.005, 

0722.230.929.

Societate de construcţii 
cu experienţă angajează 

MUNCITORI calificaţi 
şi necalificaţi: 

CONFECŢIONERI 
structuri metalice, 

LĂCĂTUŞI, 
SUDORI, 

ELECTRICIENI, 
MAIŞTRI în con-

strucţii, DIRIGINTE 
de şantier.

 - salarii atractive - 
Telefon  0799 803 583; 

0727 760 240.

Laguna Technology 
angajează ŞOFERI 

DUBĂ FRIGO 
40 TONE.

Relaţii, la tel.  
0721 369 137

IMPORTANT! IMPORTANT! IMPORTANT! IMPORTANT! IMPORTANT!

MARI REDUCERI DE TAXE – CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR PASCALE 
AICI SE ÎNVAȚĂ O MESERIE!

ALEGEȚI FORMAREA PROFESIONALĂ DE CALITATE !!!
ATP ARGEȘ 1990-CASA SINDICATELOR ETAJ 1, SECRETARIAT A, ULTRACENTRAL

ANUNȚĂ DESCHIDEREA STAGIUNI GENERALE A 
CURSURILOR DE CALIFICARE, VINERI, 

CURSURI TEHNICE PE MESERII – 700 lei  /  CURS OPERATORI INTRODUCERE, 
VALIDARE, PRELUCRARE DATE – 500 lei  / CURS CONTABILITATE – 700 lei 

Înscrierile se fac la sediul nostru până pe 23 APRILIE între orele 9-18  FOARTE IMPORTANT! 
•  La inscriere va rugam sa purtati masca de protectie! • Cursurile se vor desfaşura păstrând 

distanţa socială conform LEGISLATIEI ÎN VIGOARE si se vor lua toate masurile de prevenire

ÎN SISTEMUL SANITAR ESTE NEVOIE DE INFIRMIERI!

• OPERATORI INTRODUCERE, VALIDARE,PRELUCRARE DATE -  CURS DE CALIFICARE AUTORIZAT 
DE MINISTERUL MUNCII ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE - 500 LEI
• 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; 
evidenta contabila pentru societati comerciale – este de 700 LEI
•ADMINISTRATOR IMOBILE - DE CONDOMINII (ADMINISTRATOR BLOC) 600 LEI
ATENTIE! Conform legii 196/2018, ca sa puteti profesa, trebuie  sa detineti un CERTIFICAT DE CALIFICARE.
LA CURSURILE PE MESERII PRACTICA SE VA DESFĂŞURA ÎN SOCIETĂŢI DE PROFIL respectând MĂSURILE DE PROTECȚIE. 

Înscrieri şi relaţii până VINERI 23 APRILIE, la sediul nostru din P-ţa Vasile Milea 
nr. 3, Casa Sindicatelor, et.1, Secretariatul ,,A” tel./fax:   0348.401.164  

sau  tel. 0723.918.928, zilnic  intre orele 9.00 – 18.00

23 APRILIE 2021

CURSURI  PE MESERII AUTORIZATE DE MINISTERUL MUNCII ȘI MINISTERUL EDUCAŢIEI 
NAŢIONALE RECUNOSCUTE INTERN ŞI INTERNAŢIONAL 

PÂNĂ LA DATA DE  23 APRILIE SE  FAC ÎNSCRIERI LA   
CURSUL DE STIVUITORIST - 1000 RON, calificare si autorizaţie ISCIR.

•INFIRMIERI  
•LUCRĂTOR ÎN COMERȚ
•BUCĂTAR - practica în 
restaurant, cu preparate cu-
linare        
• OSPĂTAR-CHELNER - 
practica în restaurant
•COFETAR-PATISER - pratica 
în laborator de cofetărie - 
patiserie
CURS NOU***IMPORTANT 

• DIRECTOR RESTAURANT au-
torizat de Ministerul Muncii şi 
Ministerul Educaţiei Naţionale
•ELECTRICIAN
•INSTALATOR INSTALAȚII 
TEHNICO SANITARE şi GAZE 
•ELECTRICIAN EXPLOATARE 
MEDIE şi JOASĂ TENSIUNE
•MONTATOR PEREȚI şi 
PLAFOANE GHIPS CARTON               
•ZUGRAV IPSOSAR 

•DULGHER, TÂMPLAR, 
PARCHETAR 
• ZIDAR, PIETRAR, 
TENCUITOR
•SUDOR autorizat ISCIR 
•LĂCĂTUȘ MECANIC 
•CONSTRUCTOR CĂI FERATE

ATENŢIE CURSURI NOI !!! 
• CONFECTIONER TÂM-
PLĂRIE ALUMINIU ŞI PVC 
 • MECANIC VULCANIZATOR

ATENȚIE!! Absolut toți PROFESORII din orice formă de învățământ vor trebui, până la sfârșitul 
anului, să dețină certificat de calificare pentru Operator Introducere, validare și Prelucrare Date.

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.

SC ADR BEST TRANS 
Pitesti, angajează 

ŞOFER 
CAMION FRIGO 

Curse tur retur 
(DE , BE, NL, GR ) 

Camioane euro 5 eev și 
euro 6 automate. Aparate 
de taxe automate pe toate 

țările. Experienţă min. 1 an. 
Salariu pe tara plus 65 euro 
diurna/ zi. Tel.0742316422.

Societatea comercială angajează: 
n ECONOMIST

n  INGINER/MAISTRU INSTALATII
 n MANAGER PROIECT

Vă rugăm sa ne transmiteţi CV-urile la adresa de e-mail: 
recrutare@grouptib.com / Informaţii, la tel. +40 747.198.714. 

SC PANCOR CONSTRUCȚII SPECIALE SRL
ANGAJEAZĂ/COLABORARE 

pentru Serviciul OFERTARE/DECONTARE
- OPERATOR, cunoscător program DOCLIB

- INGINER întocmire ofertă tehnică
- SUDORI ELECTRICI.

Relații la tel. 0723389777.

ANGAJEZ 

DISPECERĂ 
TAXI. 

Tel. 0751. 842.108.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

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

Relatii tel. 0748192233

S.C. ENERGOMONTAJ 
GRUP S.R.L. angajează:

1. ECONOMIST la Departa-
mentul Contabilitate

2. INGINER ofertare pentru 
lucrări de construcţii

3. INGINER Constructor. 
Tel. 0722502067.

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.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

S.C. ANGAJEAZĂ: 
LĂCĂTUŞI MECANI-
CI, SUDORI ELECTRI-
CI şi CO2. Salariu net în 

mână de la 2.600 lei+ 1 bon 
masă/ zi. Tel. 0726348221.    

ANGAJEZ 
ŞOFERI 

TIR. 
Tel. 0744755702.

MOBEXPERT Piteşti
angajează

MONTATOR MOBILIER.
Tel. 0727.333.831.

Societatea comercială angajează  PERSONAL CALIFI-
CAT în domeniul CONSTRUCŢIILOR NAVALE:

n SUDORI MIG-MAG/TIG n INSTALATORI  
n LĂCĂTUŞI MECANICI n FINISORI. 
Vă rugăm să ne transmiteţi CV urile la adresa de e-mail: 

recrutare@grouptib.com / Informaţii, la tel. +40 747.198.714.

SC angajează: - CĂLCĂTO-
RI/ESE cu experienţă 

- CONFECŢIONERI/
SURFILATORI cu expere-

inţă. Tel. 0720.638.047.

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

contoare gaze. 
Tel. 0722301315.

ZARIS AUTOCOM 
angajează N PATISERI 

N MECANIC 
ÎNTREŢINERE 

N GESTIONAR 
cu experienţă. 

Salarii atractive. 
Tel. 0729.218.498, 

0724079452.

Agexim Spedition 
angajează  

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.
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