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

VÂND combinã frigorificã 
Arctic în garanþie, preþ ne-
gociabil. Tel. 0740496905. 
(C.120420210020)

VÂND 32  famili de al-
bine. Preþ negocia-
bil. Tel. 0722394979. 
(C.120420210017)

VÂND þuicã din prune, 
33 grade, preþ 12 lei/ li-
tru. Tel. 0730919219. 
(C.130420210004)

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

VÂND ceas aur 18 k 
Certina, de damã, nou. 
0732522436.

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
UNIC proprietar, vând 
Logan, 1.4 benzinã, 
alb, 126.000 km, fabri-
caþie decembrie 2005. 
Tel. 0723991020.  
(C.120420210005)

STRĂINE
VÂND VW Tiguan, fa-
bricaþie, 2009, unic pro-

prietar, Diesel, 4X4, ex-
tra-full. 0744313866.  
(C.050420210008)

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

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

VÂND garsonierã Tri-
vale, parter, 23.000 
euro. Tel. 0745069426.  
(C.050420210015)

VÂND garsonierã cf. 
1 sporit, et. 4, Miove-
ni- Robea, lângã ca-

binetul veterinar, uti-
latã, mobilatã, liberã 
01.06.2021, negocia-
bil. Tel. 0771425818.  

(C.010420210005) 

VÂND/ Schimb garsonierã 
cf. 1, Trivale, et. 4/ 4, cu 
apartament 2- 3 camere+ 
diferenþã. Tel. 0743565763.  
(C.120420210025)

APARTAMENTE
2 camere

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

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

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

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

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

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

VÂND/ Închiriez aparta-
ment 2 camere, ultracentral 
(teatru). Tel. 0744758625. 
(C.090420210010)

VÂND apartament 2 came-
re, cf. 2 sporit, centralã, aer 

condiþionat, mobilat, Gã-
vana 2. Tel. 0744351427.  
(C.140420210007)

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)

VÂND apartament 3 ca-
mere, cf. 1, Topolove-
ni. Tel. 0758508639. 
(C.130420210003)

PROPRIETAR vând aparta-
ment 3 camere ultracentral, 
cu vedere spre Prefecturã- 
Strada Mare, 72 mp +boxã, 
preþ 75.000 euro, nego-
ciabil. Tel. 0750163227. 
(C.130420210013)

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 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)

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

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)

VÂND casã D+ P, Colibaºi- 
Argeº, 133 mp+ teren in-
travilan 8.850 mp sau casã 
+ 5.800 mp. 0740623426.  
(C.060420210008)

VÂND vilã la roºu, în Su-

seni. Tel. 0730298298. 
(C.070420210003)

VÂND vilã P+ M, Bradu de 
Jos, 1.400 mp, pomi fructi-
feri, vie, stradal, preþ 98.000 
euro. Tel. 0722311618.  
(C.080420210001)

VÂND casã 4 camere, 
bucãtãrie, baie, cãmarã ºi 
curte 407 mp, zona Tra-
ian. Tel. 0745113434.  
(C.090420210012)

VÂND casã în Pi-
teºti. Tel. 0735233235. 
(C.120420210021)

VÂND urgent vilã Triva-
le, lângã Magic, poziþie 
excelentã, toate utilitãþi-
le, 150.000 euro, nego-
ciabil. Tel. 0739950247. 
(C.140420210011)

TERENURI
VÂND TEREN 

50.000 mp, situat vizavi de 
reprezentanţa FORD, lângă

Jupiter City - Carrefour, 
deschidere 250 m.

Tel. 0799 00 88 22.

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

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

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)

VÂND teren Drãganu( lân-
gã restaurant Albina), 800 
mp, stradal, cadastru, 14 
euro/ mp. 0248/241276.  
(C.080420210004)

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 4.600 mp teren 
construcþii, 10 km de 
Piteºti, toate utilitãþi-

le( apã, canalizare, 
gaze, curent), zonã 
liniºtitã între vile, 
preþ 5 euro/ mp. 

Tel. 0720411585. 
(C.070420210012) 

TEREN intravilan ªtefã-
neºti- Primãverii, 9.500 
mp, utilitãþi, parcelabil, 
negociabil. 0729151416. 
(C.120420210012)

VÂND 6.000 mp te-
ren, varianta Slati-
na. Tel. 0762020240. 
(C.120420210022)

VÂND teren în com. 
Suseni, sat Cerºani: 
4.000 mp intravilan, 
7 euro/ mp; 7.500 mp 

extravilan, 3 euro/ 
mp; 2.500 mp pãdure, 
4 euro/ mp. Distanþa 

între intravilan ºi 
extravilan- 100 ml. 
Cine cumpãrã tot( 
intravilan+ extravi-
lan) ofer gratuit cei 
2.500 mp pãdure. 
Tel. 0740241081.  
(C.090420210013)

VÂND teren 2.850 mp, la 13 
km de Piteºti. 0758508639. 
(C.130420210002)

VÂND 1 ha teren 
arabil, extravilan, 

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

0725511165. 

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

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

OFER spre închiriere 
apartament 2 camere, 
utilat mobilat, zonã cen-
tralã. Tel. 0723626547. 
(C.080420210014)

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

OFER închiriere garsonierã, 
cf. 1, decomandatã, et. 6, 
Craiovei, complet mobilatã. 
750 lei. Tel. 0721323018.  
(C.060420210012)

OFER închiriere camere 
la vilã, zona N. Bãlcescu.  
0756274285; 0740454690. 
(C.070420210009)

PRIMESC în gazdã la 

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.

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)

MASAJ de relaxare nu-
mai pentru persoane 
serioase. 0751329835.  
(C.060420210011)

Blondã, ochii albaºtrii, te 

aºtept la mine pentru clipe 
minunate. 0754696279.  
(C.o.p.)

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

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.
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casã -curte, zona Poliþie- 
Rãzboieni. 0773331186.  
(C.120420210011)

OFER închiriere 
apartament 2 came-
re, cf. 1, Negru Vodã, 
et. 4, mobilat, utilat, 

centralã, aer con-
diþionat, 200 euro. 
Tel. 0722871056.  
(C.090420210011) 

ÎNCHIRIEZ garsonierã la 
casã, pentru tineri nefumã-
tori, salariaþi, semicentral, 
contorizatã, intrare sepa-
ratã, 600 lei. 0733929438. 
(C.120420210004)

OFER spre închiriere 
apartament 2 camere, 
complet utilat, Tudor Vla-
dimirescu, preþ conve-
nabil. Tel. 0770641345. 
(C.120420210008)

OFER  închiriere garso-
nierã, et. 2/ 3, spaþioasã, 
semicentral, complet mo-
bilat. Tel. 0721270427. 
(C.120420210029)

OFER spre închirie-
re garsonierã, mobi-
latã, utilatã, la nefumã-
tori. Tel. 0735850127.  
(C.130420210011)

ÎNCHIRIEZ conve-
nabil apartament 
2 camere, parter, 
zona Dedeman. 

Tel. 0744963528. 
(C.130420210006)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, utilat, 
Prundu. Tel. 0771239245. 
(C.130420210007)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, mobilat, Gã-
vana III. Tel. 0735012166. 
(C.140420210004)

OFER închiriere ca-
merã la bloc, 700 lei. 
Tel. 0788613840. 
(C.140420210006)

SPAŢII
ÎNCHIRIEZ

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

TEL. 0799 00 88 33. 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
ÎNCHIRIAZĂ 

SPAŢII 
noi construite pentru 

DEPOZITARE, 
PRODUCŢIE şi BIROURI 

cu suprafeţe cuprinse 
între 400 mp şi 1000 mp, 

zona Vamă - Metro. 
Telefon 0727 760 240.

LOCURI DE VECI
VÂND cavou 4 locuri, 
în Cimitirul Sf. Gheor-
ghe, zona 1+ niºã se-
parat. Tel. 0744693641. 
(C.090420210008)

CUMPĂRĂRI
AUTO

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

SERVICII

ÎNGRIJIRE
CAUT femeie nefumã-
toare pentru îngrijire bol-
navã. Tel. 0770552132.  
(C.120420210001)

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 urgent feme-
ie pentru curãþe-

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

CAUT menajerã. 
Tel. 0787882455. 
(C.120420210010)

CAUT doamnã pentru în-
grijire persoanã nevãzã-
toare. Tel. 0751317231. 
(C.120420210003)

MEDICALE
LOGOPEDIE/ psiholo-
gie.Tel. 0726367733. 
(C.130420210010)

PRESTĂRI
SERVICII

TRANSPORT mo-
bilã. 0746063023. 
(C.200120210004)

SC. EXECUTĂ: 
- LUCRĂRI de  

CONSTRUCŢII 
- AMENAJĂRI, 

- TERMOSISTEM,
- INSTALAŢII electrice/ 

termice/ sanitare.
Tel. 0731 939 021.

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

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

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

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

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

S.C. LIVAD Top exe-
cutã lucrãri în con-
strucþii. Tel. 0757738683.  
(C.090420210002)

GYO One Stars exe-
cutã lucrãri în con-
strucþii. Tel. 0785162807. 
(C.090420210005)

EXECUTÃM hidroizo-
laþii. Tel. 0723375370.  
(C.120420210002)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.130420210001)

TRANSPORT marfã, 
mutãri mobilier, diver-
se. Tel. 0745015619.  
(C.130420210005)

MEDITAŢII
MATEMATICÃ orice nivel. 
Prima ºedinþã gratis. Posibil 
acasã la elev. 0726348243. 
(C.070420210007)

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

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

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

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

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)

DOMN 49 ani, cu suflet 
bun, manierat, drãguþ, ser-
viciu, locuinþã la þarã do-
resc cunoºtinþã cu doamnã, 
vârstã apropiatã pentru pri-
etenie/ cãsãtorie. Rog seri-
ozitate. Tel. 0728832250.  
(C.140420210001)

MICI AFACERI
SC VINDE: STRUNG SN 

560x2000, MAŞINA ORIZON-
TALA de ALEZAT şi FREZAT 

tip Bohrwerk AF 85, MAŞINĂ 
de MORTEZAT în stare de 
funcţionare, MAŞINĂ de 

roluit table L=2000mm. Tel. 
0746 270 850.

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.  

PIERDERI
PIERDUT certificat înregis-
trare, eliberat de ORC Ar-
geº, aparþinând PFA Bãdu-
lescu Viorel, com. Drãganu, 
jud. Argeº. Se declarã nul.  
(C.140420210002)

PIERDUT legitimaþie de 
transport urban, pe nume-
le Deliu Ionel. Se declarã 
nulã.  (C.140420210008)

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

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

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

S.C Angajeazã ºofer 

microbuz categoria D. 
Salariu atractiv. Tel. 
0744508037; 0741010504. 
(C.080420210007)

ANGAJEZ operator PC, 
centru copiere, ºtam-
pile. Tel. 0742094840.  
(C.090420210001)

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)

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

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

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

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

S.C. LIVAD Top anga-
jeazã meseriaºi în con-
strucþii. Tel. 0757738683.  
(C.090420210003)

GYO One Stars angajeazã 
zidari. Tel. 0785162807. 
(C.090420210004)

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)

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)

ANGAJÃM ºofer TIR  
România- Turcia tur re-
tur. Tel. 0766555155. 
(C.090420210007)

S.C. Angajeazã lucrã-
tori în construcþii: mozai-
car/ faianþar, fierari, per-
soane serioase. Salariu 
atractiv, disponibilitate 
deplasare. 0756313796. 
(C.120420210013)

CÃMIN îngrijire per-
soane vârstnice, Piteºti 
angajeazã urgent asis-
tentã ºi infirmierã. Re-
laþii, la tel. 0743057924. 
(C.140420210009)

ANGAJEZ menajerã inter-
nã Bucureºti, cartier Cotro-
ceni, nefumatoare, aspect 
fizic placut. Ofer salariu 

2.600 lei, cazare, masã, 
carte de muncã, weekend 
liber. Tel 0722699205.   
(C.opl)

CAUT sã lucrez ca 
ºofer, permis condu-
cere categoriile B, C, 
E, card ºi atestat. Tel. 
0765584266.

SOLICT angajare ca 
agent de pazã. Tel. 
0730917114.

SOLICT angajare ca 
femeie de serviciu. Tel. 
0730668223. 

Vreau să am un 
LOC DE MUNCĂ

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

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!

 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

CURTEA DE APEL PITEŞTI, 
cu sediul în Piteşti, str.Victoriei nr. 22, ORGANIZEAZĂ 
la sediul acesteia în data de 13-14 mai 2021, orele 10.00 
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi :

Judecătoria Costești – 1 post 
GREFIER ARHIVAR 

- perioadă nedeterminată - 
Relaţii la:
- sediul Curţii de Apel Piteşti, str.Victoriei nr.22, 
jud.Argeş,
- site : http://portal.just.ro la secţiunea „Concursuri”.
- tel. 0248/219374, 0248/219375 ”.
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Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

S.C. ATM CONSTRUCT 
S.A  PLOIEŞTI, punct de 

lucru Poiana Lacului 
angajează ŞOFER 

B,C,E+ atestat şi card 
tahograf, cu autorizaţie 
de macaragiu grupa E. 
Program flexibil. Salariu 

motivant, bonuri de masă şi 
transport. Tel. 0720031825; 

0744752644.  

Societate comercială 
angajează ŞOFER 

PROFESIONIST, 
categoria C şi E, condiţii 

avantajoase, curse interne. 
Tel. 0771 379895, 

0773 365426.

CRONOS angajează 
MUNCITORI 
NECALIFICAŢI 

în DEPOZIT MATERIALE 
de CONSTRUCŢII Albota. 

Tel. 0744.706.707.

FIRMĂ DE CONSTRUCȚII 
angajează 

MANAGER DE 
PROIECT

- obiectiv construcții 
și instalații - 

Tel. 0761.348.179.

Angajez: OSPĂTAR, 
AJUTOR OSPĂTAR, 

BARMAN,BUCĂTAR, 
AJUTOR BUCĂTAR, 

CAMERISTĂ, FE-
MEIE DE SERVICIU. 

Tel. 0722306818.

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII 
 angajează 

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

Societate de construcţii 
angajează 

MUNCITORI 
cu experienţă în 

amenajări interioare, 
STRUNGARI şi 

DULGHERI.
 - salarii atractive -

 Telefoane  0799 803 583; 
0727 760 240.

BIDEPA 
ANGAJEAZĂ

AGENTI DE INTERVENTIE
CERINŢE: 
- Vârsta cuprinsa între 20 – 50 ani;
- Să deţină ATESTAT;
- Să  deţină permis de conducere;
- Fără cazier judiciar;
- Abilităţi de comunicare şi limbaj îngrijit;
- 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. 

Relaţii suplimentare, la telefon 0742/980018.

S.C. TECHWISE 
ELECTRONICS 

angajează 
ELECTROMECANIC 

cu experienţă. 
Detalii la tel. 0731668912.

S.C. ARGIF S.A. angajează: 
PRIMITOR/ DISTRIBUITOR

(gestionar); INGINER pro-
ducţie-ofertare; INGINER 

construcţii şantier; MAIŞTRII 
construcţii; TEHNICIENI 
construcţii; MUNCITORI 

calificaţi şi necalificaţi în con-
strucţii. Tel. 0248/ 219309.

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ:

- STRUNGAR 
- OPERATOR MAŞINI 

COMANDĂ NUMERICĂ 
- PROGRAMATOR FABRICAŢIE 
Dacă sunteţi interesaţi de un loc de muncă care vă oferă:
n Contract de muncă pe perioadă nedeterminată n  Condiţii de 
muncă şi salarizare motivante n  Al 13-lea salariu/an n  Tichete 
de masă (15 lei/tichet) n  Decontare sumă transport n  Formare 
continuă n  Posibilitate de deplasare în străinătate, în funcţie de 
postul ocupat.

Aşteptăm canditaturile dvs pe e-mail: 
mariamadalina.sandulescu@segulagrp.com; 

  Informaţii, la tel. 0372137142.
CV-urile pot fi lăsate şi la sediul societăţii noastre din 

Mioveni, C1-C10 Clucereasa.

Partener program
CASA VERDE
PANOURI SOLARE 
pentru vară/iarnă (C.E.)
Ofertă cu montaj şi în rate

Experienţă de peste 15 ani 

PANOURI SOLARE pentru 
ENERGIE TERMICĂ cu 

tuburi vidate (de la 175 euro) 
şi ENERGIE ELECTRICĂ cu 
CELULE FOTOVOLTAICE 

(la achiziţionarea unui 
sistem se acordă bonusuri)

Tel. 0744.190.020.
www. panourisolareclem.ro

ZARIS AUTOCOM 
angajează N PATISERI 

N MECANIC 
ÎNTREŢINERE 

N GESTIONAR 
cu experienţă. 

Salarii atractive. 
Tel. 0729.218.498, 

0724079452.

PENSIUNEA 
DOMNEASCA 

angajează 
BUCĂTĂREASĂ 

cu experienţă, 
nefumătoare. 

Tel. 0744313776.

ANGAJĂM 
PERSONAL CALIFICAT 

sau NECALIFICAT
 pentru INDUSTRIA 

PUBLICITARĂ. 
Tel. 0771662515. 

CONVOCARE
Consiliul de Administraţie al MUNCĂ ŞI ARTĂ SCM PITEŞTI, întrunit 
în şedinţă astazi, 13.04.2021, în temeiul prevederilor Actului Constitutiv al 
societăţii şi a legii nr. 1/2005, art.34(4), convoacă ADUNAREA GENER-
ALA ORDINARA a membrilor cooperatori în data de 27.04.2021, ora 
15.00 la sediul societăţii în str. Exercitiu, nr. 210 B, Piteşti cu urmatoarea 
ORDINE DE ZI:
1. Raport privind activitatea economico-socială pe bază de bilanţ şi descăr-
carea de gestiune pt anul 2020, prezentat de Consiliul de administraţie 
al MUNCĂ ŞI ARTĂ SOCIETATE COOPERATTVĂ MEŞTEŞUGAR-
EASCĂ PITEŞTI.
2. Raport privind realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020.
3. Bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi la 31.12.2020, referatul nr. 
182/ 13.04.2021.
4. Raportul Comisiei de cenzori pe anul 2020;
5. Program activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe 2021.
6. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici propuşi pe anul 2021, anexe 
la contractul de administare şi gestionare a patrimoniului;
7. Aprobarea Hotărârii Adunarii Generale referitoare la clauzele generale 
privind raporturile de muncă precum şi sistemul de salarizare anexa a 
acestuia pe anul 2021.
8. Raportul privind modul de îndeplinire a hotărârilor adunarilor generale 
anterioare.
9. Cooptarea de noi membrii cooperatori şi retagere membrii cooperatori 
cf. referatului nr.183/ 13.04.2021.
10. Ratificarea deciziilor date în anul 2020.
11. Diverse.
12. Hotărârea Adunării Generale.

SANDU MARIA, cu domiciliul in municipiul Pitesti, str. Emil 
Racovita nr. 33, judetul Arges anunta publicul interesat asupra 
luarii deciziei etapei de incadrare pentru PUZ: „Imobil locuinte 
colective (P+3E) si imprejmuire teren”, propus a se implemen-
ta in comuna Bradu, sat Geamana, str. Pinului nr. 15, judetul 
Arges- se supune procedurii de adoptare fara aviz de mediu, in 
conformitate cu H.G. nr. 1075/2004, nu este necesara realizarea 
adoptarii de mediu:
Motivele care au stat la baza luarii deciziei:
- Ca urmare a analizarii punctelor de vedere inaintate in format 
electronic de catre membrii Comitetului Special Constituit;
- In conformitate cu prevederile art. 11 si a anexei nr. 1-Criterii 
pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra 
mediului din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de 
realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe;
- Pe parcursul derularii etapei procedurii de reglementare, 
publicul a fost instiintat asupra depunerii solicitarii avizului 
de mediu, prin anunturi repetate in presa. Nu s-au  inregistrat  
reactii  negative din partea publicului referitoare la planul mai 
sus mentionat.
Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al 
proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Arges din 
municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50 A in perioada (10 zile 
de la publicare).
Observatiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura si cu 
date de identificare la sediul APM Arges, str. Egalitatii, nr. 50 A 
in perioada (10 zile de la publicare).

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC PITEŞTI 
ORGANIZEAZĂ în data  de 13 mai 2021, în conformitate cu art. 7 
alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modi-
ficările şi completările ulterioare,  la sediul din strada Obor nr.3, CON-
CURS pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de 
INSPECTOR SPECIALITATE, în cadrul Compartimentului Cali-
tate şi Control Intern, Protecţia Datelor cu Caracter Personal, pe 
perioadă determinata de 12 luni.
Condiţii participare:
- cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
- să cunoască limba română scris şi vorbit;
- vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care can-
didează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de 
familie;
- să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar, conform Cod-
ului Muncii;
- să nu fi fost condamnat definitiv conf.art.3, lit.g din Regulamentul 
Cadru aprobat prin HG286/23.03.2011.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului de inspector specialitate:
- sa aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă-profil eco-
nomic;
- să aibă vechimea în specialitatea studiilor absolvite minim 5 ani;
- experienta în domeniului auditului public intern;
- sa posede cunostinţe şi experienţă în operarea pe calculator;
Dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data 
de 29.04.2021, ora 15.00.
În data de 04.05.2021  orele 14.00 , se afişează  procesul verbal privind 
selecţia dosarelor de concurs cu menţiunea admis sau respins.
Concursul, pentru ocuparea postului de inspector specialitate, constă 
în  următoarele probe:
- proba scrisă va avea loc în data de 13.05.2021 începând cu ora 10.00;
- interviul va avea loc în data de 18.05.2021 începând cu ora 10.00;
Relaţii suplimentare se obțin de la sediul A.D.P. Piteşti, serviciul 
Resurse Umane, telefon 0248 223526, interior 113.

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC PITEŞTI 
ORGANIZEAZĂ în data  de 11 mai 2021, în conformitate cu art. 7 alin. 
4 din Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările 
şi completările ulterioare,  la sediul din strada Obor nr. 3 CONCURS 
pentru ocuparea unui post contractual vacant de INSPECTOR, în 
cadrul Atelierului Administrarea şi Intreţinerea Domeniului Pub-
lic, pe perioadă determinata de 12 luni.
Condiţii participare:
 - cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
 - să cunoască limba română scris şi vorbit;
 - vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care can-
didează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de 
familie;
- să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar, conform Cod-
ului Muncii;
- să nu fi fost condamnat definitiv conf.art.3, lit.g din Regulamentul 
Cadru aprobat prin HG286/23.03.2011.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului de inspector:
- să aibă vechimea în muncă minim 5 ani;
- absolvent de  liceu cu diplomă de bacalaureat
- să dovedească cu diploma/certificat/atestat absolvirea unor cursuri 
tehnice cu privire la realizarea lucrărilor în domeniului construcţiilor;
- să posede cunostinţe şi experienţă în operarea pe calculator;
Dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P. Piteşti până la 
data de 29.04.2021, ora 15.00.
În data de 04.05.2021  orele 14.00 , se afişează  procesul verbal privind 
selecţia dosarelor de concurs cu menţiunea admis sau respins.
Concursul, pentru ocuparea postului de Inspector specialitate, consta 
în  următoarele probe:
- proba scrisă va avea loc în data de 11.05.2021 începând cu ora 10.00;
- interviul va avea loc în data de 14.05.2021 începând cu ora 10.00;
Relaţii suplimentare se obțin de la sediul A.D.P. Piteşti, serviciul 
Resurse Umane, telefon 0248 223526, interior 113.

S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti, 
cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, 
judeţul Argeş, ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru ocupar-
ea a două posturi de ECONOMIST - responsabil financiar la 
Serviciul Unitatea Implementare Proiecte.
Sarcinile de baza ale postului de economist - responsabil financiar 
constau în asigurarea managementului financiar al proiectului, 
coordonarea şi monitorizarea activităţilor şi operaţiunilor finan-
ciar-contabile ale proiectului.
Cerinţe pentru participare la concurs: studii superioare de lungă du-
rată și/sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2 - științe economice, cu 
specializările: economie teoretică și aplicată, finanțe, contabilitate, 
contabilitate și informatică de gestiune, finanţe - bănci. Certificatele 
și atestatele recunoscute de CNFPA sau alte specializări universitare 
(licență, master, postuniversitare) în domeniul managementului de 
proiect și o bună cunoaştere a limbii engleze, constituie un avantaj.
Condiţii pentru participare la concurs: minimum 1,5 ani experiență 
în specializările solicitate, dovedită prin atribuții menționate în fișa 
postului, cunoştinţe temeinice în domeniul financiar - contabilitate, 
cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de 
text şi tabelare (Word, Excel), eficiență în utilizarea resurselor şi in-
strumentelor TIC.
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de evaluare, anal-
iză, sinteză și asumare de responsabilități, organizare și planificare; 
capacitate de lucru individual, în echipă și lucru sub stres; abilități 
de comunicare și de relaționare interpersonale; abilități de a lucra 
în situații bine definite și structurate în contextul unor echipe mul-
tidisciplinare; atunci cand este cazul - disponibilitate pentru lucru 
în program prelungit (în condițiile respectării legislaţiei muncii în 
vigoare), disponibilitate pentru deplasări în interes profesional.
Selecţia se face în bază unei probe scrise și a unui interviu dupa 
următoarea bibliografie:
- OUG nr. 40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor eu-
ropene pentru perioada de programare 2014-2020;
- HG nr. 93/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de apli-
care a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară 
a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020;
- HG nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 
efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 
2014-2020;
- OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 
neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/
sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
- Ghidul Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor 
- dezvoltarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată (Axa Pri-
oritara 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de man-
agement eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 Creșterea 
nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a 
gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației), di-
sponibil pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene;
- Manualul de Implementare beneficiari POIM 2014-2020, dis-
ponibil pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene;
- Hotărârea de Guvern nr. 1/2018 din 10 ianuarie 2018 pentru apro-
barea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de 
contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice (inclusiv anexele acesteia) – clauzele în legătură cu 
garanția de bună execuție, asigurări, prețuri și capitolul plăți.
Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vi-
goare la data publicării anunțului referitor la concurs.
Documente necesare pentru înscrierea la concurs: cerere generală, 
Consimțământ și Informații la colectarea datelor cu caracter per-
sonal direct de la persoana vizată (se descarcă de pe site-ul societății 
secțiunea „Clienți - Formulare’’), curriculum vitae (CV) şi copii ale 
actului de identitate, actelor de studii și carnetului de muncă şi/ sau 
adeverinţelor de vechime în muncă (după caz).
Acestea se pot transmite la adresa de e-mail contact@apa-canal2000.
ro sau se pot depune  la  ghişeul unic al societăţii situat în municip-
iul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24 A, judeţul Argeş, până la 
data de de 28.04.2021, inclusiv, orele 16.00. 
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la tele-
fonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 - 16.00. 

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. 

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.    
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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.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

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

Relatii tel. 0748192233

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.

ANGAJEZ 
ŞOFERI 

TIR. 
Tel. 0744755702.

Societatea comercială angajează  PERSONAL CALIFI
CAT în domeniul CONSTRUCŢIILOR NAVALE:

n SUDORI MIGMAG/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: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE
montat /demontat 

contoare gaze. 
Tel. 0722301315.

Angajez
VÂNZĂTOARE 

LINIE 
AUTOSERVIRE
Tel. 0741.761.423.

CNI IDEAL CONSTRUCT 
angajează în condiții salariale 
avantajoase: MUNCITORI 

NECALIFICATI,
FIERARI, ZIDARI, 

DULGHERI.
Detalii, la 0774430829 sau 

0746477683.

SC angajează:  CĂLCĂTO
RI/ESE cu experienţă 

 CONFECŢIONERI/
SURFILATORI cu expere-

inţă. Tel. 0720.638.047.

GARDEN Pub 
angajează BUCĂTAR. 

Tel. 073395628, 
după ora 11.00. 

SC angajează: 
 LĂCĂTUŞ 
MECANIC 
 SUDOR 

 DULGHER.
Tel. 0720.689.965.

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.

Firmă de construcții 
angajează 

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

Tel. 0761.348.179.

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.

Agexim Spedition 
angajează  

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

HOTEL SORELO 
ANGAJEAZĂ 

CAMERISTĂ. 
Tel. 0735216840.

HOTEL SORELO 
ANGAJEAZĂ 

BUCĂTĂREASĂ. 
Tel. 0735216840. 

CASA ARGEŞEANĂ 
angajează BUCĂTAR sau 

AJUTOR BUCĂTAR. 
Salariu minim 2.300 lei. 

Tel. 0741282066

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL angajează: 
l ȘOFER TIR INTERN (cisternă) 
l ȘOFER categ. B l  DISPECER 

TRANSPORT, cu sau fără experienţă.
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.

Angajăm 
CONDUCĂTOR AUTO 

cu ADR Auto de 
3,5 tone - 

Transport DEEE 
Tel. 0753.044.289.

office@ccrromania.ro

PENSIUNE angajează 
CAMERISTĂ 

cu atribuţii de 
RECEPŢIONERĂ.

 Tel.  0726747911.

CM COLLECTION 
angajează

CROITORESE 
 cu experienţă,
lucru în serie.

Tel. 0744321518
/0728187286.

ANGAJAM SPECIALIST 
ÎN MANAGEMENTUL DEŞEURILOR, 

(postul necesită cunoştinţe minime juridice).  
Detalii la tel.: 0735308148, 0727735075

MOBEXPERT Piteşti
angajează

MONTATOR MOBILIER.
Tel. 0727.333.831.

S.C.  angjează  
SUDORI şi LĂCĂTUŞI 

MECANICI. 
Tel. 0723270695.

CONVOCARE
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 

 A ACŢIONARILOR SOCIETATII AUTOMOBILE DACIA S.A.

Consiliul de Administrație al societății AUTOMOBILE DACIA SA, cu sediul în Mio-
veni, strada Uzinei nr. 1, jud. Argeș, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul 
J03/81/1991, CUI 160796 (în continuare “Societatea”),

având în vedere:
art. 110 şi urm. din Legea 31/1990 privind societățile, republicată şi art.12-17 din Actul 
constitutiv al Societății,

CONVOACĂ
   Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 17.05.2021, ora 11:00,
la sediul secundar al Societății, situat în București, sector 6, str. Preciziei nr. 3G, Clă-
direa A, etaj 7, sala Atena, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la 
data de 16.04.2021, având următoarea 

ORDINE DE ZI :
1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul 
financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de audi-
torul financiar;
2. Stabilirea afectării și repartizării rezultatelor exercițiului financiar 2020;
3. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a programului de activitate 
pentru anul 2021;
4. Analiza gestiunii administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora pentru exer-
cițiul financiar 2020;
5. Stabilirea remunerației administratorilor;
6. Prelungire mandat administrator(i) și/sau înlocuire administrator(i);
7. Ratificarea alegerii unui nou administrator, numit în mod provizoriu de către Consili-
ul de Administrație (vacanță post);
8. Prelungirea mandatului auditorului financiar sau înlocuire auditor financiar;
9. Acordarea împuternicirilor necesare pentru efectuarea formalităților subsecvente 
Hotărârii Adunării  Generale.
Lista cu informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profe-
sională ale persoanelor propuse spre prelungire mandat sau înlocuire pentru funcția de 
administrator sau auditor financiar se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată 
şi completată de aceştia la sediul societăţii din Mioveni, str. Uzinei, nr. 1, jud. Argeş.
In situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primelor întruniri, se convoacă 
o nouă Adunare Generală Ordinară pentru data de 18.05.2021, la aceeași oră, în același 
loc și cu aceeași ordine de zi.
              

Data: 12.04.2021
   PREŞEDINTE 

 AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,
MIHAI-DAN BORDEANU

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere 
a acordului de mediu

SC Automobile Dacia SA, anunta publicul interesat asu-
pra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul:   “Dezinvestire instalatie fosfatare CV 
JH”, propus a fi amplasat in Mioveni ,str. Uzinei  nr 1 , 
jud. Arges .
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Arges - str. Egalitatii nr. 50A, jud. Arges si la 
sediul  SC AUTOMOBILE DACIA SA,  din Mioveni, str. 
Uzinei nr.1, judetul  Arges in zilele de luni pana joi, intre 
orele 9-13.
Observatiile publicului se primesc zilnic , la sediul APM 
Arges, Str. Egalitatii nr. 50A, jud. Arges.

HOTEL VICTORIA 
angajează: 

- INSTALATOR 
ÎNTREŢINERE 

- PERSONAL TEH
NIC ÎNTREŢINERE 

SPA (piscine). 
Tel. 0727.461.251.

S.C. ANGAJEAZĂ 
MUNCITORI 

NECALIFICAŢI 
ÎN CONSTRUCŢII. 

Tel. 0724295535.
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