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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 pianinã, per-
fectã stare, acordatã. 

Tel. 0744313866. 
(C.060420210014)

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 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 combinã frigorificã 
Artic, în garanþie, preþ avan-
tajos. Tel. 0740496905. 
(C.190420210001)

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, 
fabricaþie, 2009, 
unic proprietar, 
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, zonã 
centralã, renovatã, mo-
bilatã, utilatã, cen-
tralã. Tel. 0772751764.  
(C.190420210002)

APARTAMENTE
2 camere

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 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 came-
re, cf. 2 sporit, centralã, aer 
condiþionat, mobilat, Gã-
vana 2. Tel. 0744351427.  
(C.140420210007)

VÂND apartament 2 
camere, la 10 km de 
Piteºti. Apartamen-
tul are 40 mp, boxã 

separatã 260 mp 
teren, toate utilitãþi-

le ºi totul schim-
bat, nou, la cheie. 
Preþ 22.000 euro. 
Tel. 0720411585. 
(C.070420210011) 

VÂND apartament 2 ca-
mere, Expo- Parc, et. 
3/ 4. Exclus intermedi-
ari. Tel. 0771307498.  
(C.140420210016)

VÂND/ Închiriez aparta-
ment 2 camere, ultracentral 
(teatru). Tel. 0744758625. 
(C.160420210005)

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 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 apartament 3 came-
re, 65 mp, Trivale- izvor, 
Complex 1, 9/10, stradal, 
loc de parcare, dotãri; 2 
bãi, 2 balcoane Open, 
aer condiþionat, 2 deba-
rale, centralã, zugrãvit re-
cent, mobilat cu gust, utilat 
(aragaz, frigider, maºinã 
spãlat), 59.500 euro, ne-
gociabil. 0720662162. 
(C.150420210009)

VÂND apartament 3 ca-
mere, decomandat, parter, 
balcon 9 m+ anexe, Mi-
oveni. Tel. 0770582098.  
(C.160420210009)

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+ 10 
ha teren, com. Scorniceºti, 
sat Teiuº. 0724416170.  
(C.300320210018)

VÂND casã, ultra-
central, 5 camere, 

baie, bucãtãrie,  
utilitãþi, teren 400 
mp. 0740135566.  
(C.060420210010)

VÂND casã, Bradu, 8 
camere, 4 bãi, living, 

bucãtãrie, garaj ºi 
camerã depozitare, 
380V, 2 centrale, 

toate utilitãþile. Pre-
tabil- casã de seniori. 

Tel. 0740135566. 
(C.060420210013)

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

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

VÂND casã, com. Stol-
nici, toate utilitãþile.  
0732522436.

TERENURI
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, 9.500 
mp, utilitãþi, parcelabil, 
negociabil. 0729151416.  
(C.120420210012)

 

VÂND teren 500 
mp, acte în regulã, 
Poieniþele Vâlsa-
nului, lângã pârtia 
ski Moliviº, lângã 

cabane. 0740135566. 
(C.060420210011) 

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

VÂND teren Drãganu( lân-
gã restaurant Albina), 800 
mp, stradal, cadastru, 14 
euro/ mp. 0754073841.  
(C.080420210004)

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

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)

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 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 1 ha teren 
arabil, extravilan, 

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

0725511165. 

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.

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

ÎNCHIRIEZ spaþiu Budeasa 
Mare, 70 mp. 0743926845. 
(C.190420210002)

ÎNCHIRIERI
OFER spre închirie-
re garsonierã, Gãva-
na. Tel. 0722766434.  
(C.160420210001)

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

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

OFER spre închiriere garso-
nierã, mobilatã, utilatã, la ne-
fumãtori. Tel. 0735850127.  
(C.130420210011)

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

OFER spre închiriere garso-
nierã, Gãvana 2, mobilatã, 
utilatã. Tel. 0729569326.  
(C.040220210016)

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

Tel. 0744963528. 
(C.130420210006)

OFER închiriere apartament 
2 camere, mobilat, Gãva-

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 7.05.2021
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, 25 ani, te aºtept la mine. Am 
locaþie. 0741552756.  (C.290320210020)

MASAJ de relaxare numai pentru 
persoane serioase. 0751329835.  
(C.060420210011)

BRUNETÃ, sunã-mã ºi vin la tine! Pi-
teºti. 0727695729. (C.150420210002)

Blondã, ochii albaºtrii, te aºtept la mine 
pentru clipe minunate. 0754696279.  
(C.o.p.)
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na III. Tel. 0735012166. 
(C.140420210004)

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

OFER închiriere garso-
nierã, cf. 1, decoman-
datã, et. 6, Craiovei, 
complet mobilatã. 750 
lei. Tel. 0721323018.  
(C.060420210012)

OFER spre închiriere 
garsonierã zona Prundu- 
Lânãriei. Tel. 0740554498. 
(C.140420210010)

OFER închiriere garso-
nierã,  mobilatã, utilatã,  
nefumãtori, Prundu- De-
pou. Tel. 0751703623. 
(C.150420210003)

OFER închiriere 
apartament 2 ca-
mere, str. Bucovi-
na- Craiovei, 1.400 

lei. Tel. 0723899301. 
(C.150420210007) 

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

Exclus animale com-
panie. 0741015609. 
(C.150420210008) 

ÎNCHIRIEZ garsonierã la 
casã, pentru tineri, sala-
riaþi, semicentral, conto-
rizatã, intrare separatã, 
600 lei. 0733929438. 
(C.160420210003)

OFER închiriere garso-
nierã Craiovei, mobi-
latã. Tel. 0747501871. 
(C.160420210008)

PRIMESC în gazdã 
Nord. Tel 0729134122. 
(C.190420210012)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, cf. 1, Negru 
Vodã, et. 4, mobilat, utilat, 
centralã, aer condiþionat, 
200 euro. Tel. 0722871056.  
(C.190420210005) [C]

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, cf. 2, 42 
mp, Exerciþiu, mobilat, 
utilat, 170 euro, negoci-
abil. Tel. 0734423794.  
(C.190420210006)

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

VÂND 2 locuri de 
veci, în cimitirul Balo-
teºti. Tel. 0348/448476. 
(C.190420210013)

CUMPĂRĂRI
AUTO

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

SERVICII
ÎNGRIJIRE

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

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

CAUT femeie îngrijire 
persoana de 73 ani, pro-
gram de 4 sau 8 h, zona 
centru - Piteºti. Telefon 
0742356259, dupa ora 
11.00.  (C.f. 3724)

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)

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

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)

AMENAJÃRI interioare/ ex-
terioare. Tel. 0720538595. 
(C.190420210007)

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

MAGIE
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, 

vede trecutul, prezen-
tul ºi viitorul, dezlea-

gã ºi îndepãrteazã 
cele mai puternice 

farmece ºi blesteme, 
dezleagã cununii le-

gate, aduce persoana 
iubitã, împacã familii 

dezbinate, face 
de dragoste, spor, 
noroc, sãnãtate,  

(C.250320210018)

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

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)

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)

DOMN, singur, locuinþã 
proprie, maºinã, din Rm. 

Vâlcea, caut doamnã, 
pentru cãsãtorie / prie-
tenie, vârsta, între 25 ºi 
50 de ani. 0726310882.  
(C.190420210009)

ANIMALE
VÂND porc carne, ie-
puri rasã, boboci raþã. 
Tel. 0721971786. 
(C.150420210003)

VÂND capre cu iezi. Tel. 
0746115460. 

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.  

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 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)

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)

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)

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

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

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

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

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

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)

ANGAJEZ ºofer cu ex-
perienþã camion 7.5 
t, tur- retur România- 
Franþa. Tel. 0724268382.  
(C.140420210016)

CÃMIN îngrijire per-

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

S.C. Angajeazã instalatori 
sanitari ºi muncitori neca-
lificaþi. Tel. 0728878716. 
(C.160420210002)

INBOX Marketing angajea-
zã pe termen lung oameni 
seriosi( Argeº) cu/ fãrã au-
toturism, pentru distribuþie 
reviste /pliante în cutiile 
poºtale, contract muncã ºi 
decontarea costurilor auto-
turismului. Câstigul estimat 
este de 130 lei/ zi. Program 
lucru: vineri ºi sâmbata. 
0212070076.  (C.opl)

ANGAJÃM muncitor ne-
calificat în construcþii, 
posesor permis cate-
goria B. Salariu 150 lei/ 
zi. Tel. 0741300700. 
(C.190420210010)

ANGAJÃM fatã recep-
tie salã fitness. Tel. 
0740872926; 0731485368. 
(C.190420210001)

ANGAJÃM zugravi, zi-
dari . Tel. 0720538595. 
(C.190420210008)

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

DECESE

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!

Familia GANŢĂ IONEL SI FLORENTINA este 
alături de familia PREPELIŢĂ în durerea 

pricinuită de dispariţia celui ce a fost soţ şi tată, 

ing. PREPELIŢĂ ION.
Dumnezeu să-l odihnească în Împărăţia Sa!
Sincere condoleanţe familiei greu încercate!

Colectivul Curţii de Apel Piteşti, 
cu nespusă întristare, deplânge imensa 

pierdere suferită de colegul lor, 
domnul judecător Daniel Radu 
în urma trecerii fulgerătoare în 

nefiinţă a soţiei sale, doamna 
Diana Rosemarie Radu. 

Împărtăşind durerea familiei, cu suflete-
le îndoliate, ne exprimăm pe această cale 

compasiunea deplină. 
Dumnezeu să o odihnească în pace!

Colegii din Serviciu Achiziþii FCN Piteºti sunt alãturi 
de colega lor Cristiana Bãrbulescu în aceste grele 
momente pricinuite de deceseul tatalui. Sincere con-
doleante! (C.190420210004)

 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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CRONOS angajează 
MUNCITORI 
NECALIFICAŢI 

în DEPOZIT MATERIALE 
de CONSTRUCŢII Albota. 

Tel. 0744.706.707.

HOTEL VICTORIA 
angajează: 

- INSTALATOR 
ÎNTREŢINERE 

- PERSONAL TEH-
NIC ÎNTREŢINERE 

SPA (piscine). 
Tel. 0727.461.251.

Laguna Technology 
angajează 
ŞOFERI 

DUBĂ FRIGO 
40 TONE.

Relaţii, la tel.  
0721 369 137

SC LIDYA WALNUTS SA angajează
SPECIALIST ÎN DOMENIUL CALITĂŢII

Se oferă: salariu motivant şi un loc de muncă sigur. Pe lângă 
salariu se oferă: asigurare privată de sănătate, decontare 
transport, bonuri de masă, primă de Paşte şi Crăciun, Ziua 

Femeii, Ziua Copilului. Aşteptăm CV-uri la email: 
info@lidyawalnuts.com sau la sediul nostru din comu-
na Mărăcineni, sat Argeşelu nr. 579A, ARGEŞ - 117450. 

Relaţii suplimentare la tel.: 0348.457.684 , 0784.285.530.

SC LIDYA WALNUTS SA angajează
MECANIC cu experienţă minimum 5 ani.

Se oferă: salariu motivant şi un loc de muncă sigur. Pe lângă 
salariu se oferă: asigurare privată de sănătate, decontare trans-

port, bonuri de masă, primă de Paşte şi Crăciun, Ziua Femeii, 
Ziua Copilului. Aşteptăm CV-uri la email: 

info@lidyawalnuts.com sau la sediul nostru din comu-
na Mărăcineni, sat Argeşelu nr. 579A, ARGEŞ - 117450 

Relaţii suplimentare la tel.: 0348.457.684 , 0784.285.530.

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

   ROMA2S TRANSYLVANIA INGINERIE 
angajează:  CONTROLOR CALITATE CON-
FECTII METALICE  LACATUS CONFEC-
TII METALICE   SUDOR  OPERATOR 

CNC OPERATOR DEBITARE LASER
 MACARAGIU  STIVUITORIST.

     Relatii, la telefon 0728.272.295.

Societate de construcţii 
angajează 

MUNCITORI 
cu experienţă în 

amenajări interioare, 
STRUNGARI şi 

DULGHERI.
 - salarii atractive -

 Telefoane  0799 803 583; 
0727 760 240.

ANGAJĂM 
PERSONAL CALIFICAT 

sau NECALIFICAT
 pentru INDUSTRIA 

PUBLICITARĂ. 
Tel. 0771662515. 

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosa-
rul 291/1259/2014 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Ar-
geș, oferă spre vânzare prin licitație deschisa cu strigare in 
22.04.2021 ora 09:30, in data de 29.04.2021 ora 09:30 si in data 
de 06.05.2021 ora 09:30 in Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Ar-
ges: Autoutilitara Man TGM 18.240 Camion fabricat in 2007, 
nefuncțional – 21.000 lei+ TVA, Autotractor TAF 900P ne-
funcțional, fabricat in 2007 – 12.000 lei + TVA; Autoutilitara 
camion nefuncțional din 2002 – 6.690 lei + TVA; Uscător indus-
trial – 31.200 lei + TVA; In vederea participării la licitatie, ofer-
tantii vor depune in contul deschis de lichidatorul judiciar, cel 
mai târziu pana la ora licitatiei, o cautiune in cuantum de 10% 
din pretul de pornire al licitatiei. Detalii la nr. 0740.475.296.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul 
nr. 1468/1259/2010* la Tribunalul Specializat Argeș oferă prin 
licitație publica deschisa cu strigare in data de 22.04.2021 ora 
10:30, in data de 29.04.2021 ora 10:30 si in data de 06.05.2021 
ora 10:30 in Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Arges: Autoutilitara 
Dacia 1305 fabricata in 2000 – 2.519,3 lei; Extruder PVC 7.280 
lei; Banda Transportoare 476 lei; Autoclava vulcanizat – 3.763,2 
lei; Mulineta – 1.713,6 lei; Stampo A16 Perni Dadi 3.166,1 
lei; Matrița vulcanizat – 3.068,1 lei; Stampo A18 – 3.798,9 lei; 
Matrița Vulcanizat – 703,5 lei + TVA; Grup hidraulic – 348,6 
lei; Matrița injecție – 805.7 lei; 2 matrițe injecție 411,6 lei + 
Tva buc; 2 aparate termostatare matrite – 678,3 lei + TVA buc; 
centrala termica 207,2 lei; compresor 350 lei; set calibre – 504 
lei; Extruder cauciuc 10.710 lei + TVA; ghilotina – 212,8 lei; 
Frigider 270 lei si Dozator 704,2 lei. La preturi se adaugă TVA.  
Detalii la nr. 0740475296.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosa-
rul 429/1259/2013 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, 
oferă spre vânzare prin licitație deschisa cu strigare, in data 
de  23.04.2021 ora 13:30 si in data de 29.04.2021 ora 13:30, in 
Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Arges: Autoturism Toyota Corolla  
din 2003, nefuncționala la prețul de 8.075 lei + TVA si Autotur-
ism Fiat Panda din 2005 nefuncțională la pretul de 5.992,5 lei + 
TVA In vederea participării la licitație, ofertanții vor depune in 
contul deschis de lichidatorul judiciar, cel mai târziu pana la ora 
licitației, o cauțiune in cuantum de 10% din prețul de pornire al 
licitației. Detalii se obțin la tel: 0740.475.296.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosa-
rul 393/1259/2018 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, 
oferă spre vânzare prin licitație deschisa cu strigare, in data de  
22.04.2021 ora 11:30, in data de 29.04.2021 ora 11:30 si in data 
de 06.04.2021 ora 11:30, in Pitesti, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Arges: 
autoturism Mercedes Benz ( carosiere fără motor ) la prețul de 
2.943,10 lei + TVA, Autoutilitara Renault Master nefuncțional, 
fabricat in 2011 la prețul de 14.585,35 lei + TVA, Frigider Beko 
la pretul de 384,75 lei + TVA si autoutilitara (N3) marca MAN, 
tip TGA 18.430 din 2005 nefuncțional la pretul de 8.891,05 lei + 
TVA.  In vederea participării la licitatie, ofertanții vor depune in 
contul deschis de lichidatorul judiciar, cel mai târziu pana la ora 
licitației, o cauțiune in cuantum de 10% din prețul de pornire al 
licitaţiei. Detalii se obţin la tel: 0740.475.296.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul 
nr. 290/1259/2019  la Tribunalul Specializat Argeș oferă prin 
licitație publica deschisa cu strigare in data de 28.04.2021 ora 
11:30 si in data de 05.05.2021 ora 11:30 in Pitești, str. 9 Mai, 
nr. 36, jud. Arges: Autoutilitara Ford Transit fabricat in 2008, 
nefuncționala la pretul de 14.921,60 lei + TVA; Autoutilitara 
Fiat Ducato fabricata in anul 2006, nefuncțională la prețul de 
9.326,40 lei + TVA; Autoutilitara MAN TGL8.220/4X2BL fab-
ricata in 2009, nefuncționala la pretul de 44.764,80 lei + TVA;  
Autoutilitara MAN TGA01//18413 fabricata in 2002, nefunc-
tionala la pretul de 52.225,60 lei + TVA; Semiremorca SAMRO 
tipul SR334// fabricata in 1997 la pretul de 13.056,80 lei + TVA; 
In vederea participării la licitație, ofertanții vor depune in con-
tul deschis de lichidatorul judiciar, cel mai târziu pana la ora 
licitației, o cauțiune in cuantum de 10% din prețul de pornire al 
licitației. Detalii la nr. 0740.475.296.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosa-
rul 857/1259/2012 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeş, 
oferă spre vânzare prin licitaţie deschisa cu strigare, in data 
de 29.04.2021 ora 10.00 si in data de 06.05.2021 ora 10.00 in 
Pitești, str. 9MAI, nr.36: Masina frezat – 2703ron, masina de 
gaurit – 918ron; fierastrau debitat – 4505,85ron; masina de 
gaurit Proma – 532,85ron;aparat sudura – 3003,9ron; polizor 
– 218,02ron; compressor – 1695,75ron;masina de ferzat Al-
cera – 3197,7ron;masina de gaurit – 5239,5ron; strung Gema 
– 2131,8ron;aparat debitat – 3197,7ron;uscator aer compri-
mat – 726,75ron; compresor aer – 218,02ron; instalatie vo-
psit cu cabina – 11337,3ron; cric hidraulic – 1065,9ron;cleste 
cu piulite caprive – 436,05ron; set dispozitiv pt fier forjat – 
3633,75ron;schela metalica – 4505,85ron; calculator P IV si 
monitor – 436,05ron; nivela cu stativ – 436,05ron.La valorile 
de mai sus se adauga TVA.  In vederea participării la licitaţie, 
ofertanţii vor depune in contul deschis de lichidatorul judiciar 
la BCR, cel mai târziu pana la ora licitaţiei, o cauţiune in cuan-
tum de 10% din preţul de pornire al licitaţiei. Detalii se obţin 
la tel: 0755.097676.

S.C.P. IONITA&VASILE S.P.R.L. numita lichidator judiciar in 
dosarul 266/1259/2017 aflat pe rolul Tribunalului Specializat 
Argeș, oferă spre vânzare prin licitație deschisa cu strigare, in 
data de  24.04.2021 ora 16:30, in data de 28.04.2021 ora 16:30 si 
in 07.05.2021 ora 161:30 in Pitești, Str. Tache Ionescu, Bl. M3, 
Sc. A, Ap. 3, Parter, Jud. Argeș: Autoturism marca Opel Corsa, 
an fabricație 2011, tip combustibil BENZINA, km - 115575; - 
PRET DE PORNIRE – 15.084,00 LEI; Autoturism marca Mer-
cedes Vito, an fabricatie 2003, tip combustibil DIESEL, km 
- 250000; - PRET DE PORNIRE – 7.123,5 LEI. Pot participa 
la licitație persoane fizice sau juridice care fac dovada achită-
rii unei garanții de 10% din valoarea bunului licitat. Detalii se 
obțin la tel: 0726307797.

S.C.P. IONITA&VASILE S.P.R.L. numita lichidator judiciar in 
dosarul 219/1259/2018 aflat pe rolul Tribunalului Specializat 
Argeș, oferă spre vânzare prin licitație deschisa cu strigare, in 
data de  22.04.2021 ora 16:00, in data de 28.04.2021 ora 16:00 si 
in 07.05.2020 ora 16:00 in Pitești, Str. Tache Ionescu, Bl. M3, Sc. 
A, Ap. 3, Parter, Jud. Argeș: Autoturism marca - autoturism 
SKODA Octavia, an fabricație 2005, tip combustibil Motorina, 
Culoarea gri - PRET DE PORNIRE – 12.857,00 LEI + TVA si 
mașină de cusut JUKI (3 fire), mașină de cusut JUKI(nasture), 
3 buc mașină de cusut JUKI(4 fire), butonieră Brother, presă de 
călcat la prețul total de    16.300 lei + TVA. Pot participa la lic-
itație persoane fizice sau juridice care fac dovada achitării unei 
garanții de 10% din valoarea bunului licitat. Detalii se obțin la 
tel: 0726307797.

S.C. “TDT DOPO IMOBILIARE” S.R.L., cu sediul in municip-
iul Pitesti, strada Intrarea Doaga, nr. 8, camera 3, judet Arges, ini-
tiaza elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ+RLU) situat 
in municipiul Pitesti/comuna Bradu, strada D.N.65B (autostra-
da), f.nr., jud. Arges (amplasament), pentru obiectivul “ELABO-
RARE P.U.Z. pentru introducere in intravilan si reglementare 
urbanistica in vederea constituirii unei zone mixte (servicii, 
retail, indus trie nepoluanta si depozitare) si bransamente”.

DRAKE CONSTRUCT 
angajează 

MUNCITORI  
construcţii civile şi industriale. 

Oferim un mediu de lucru plăcut şi 
salariu motivant. 

Relaţii, la telefon 0737968746.

CONVOCAREA
 ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR 

DIN DATA DE 20.05.2021
Consiliul de Administratie al Societatii INDCARF S.A., cu sediul în mun. Pitesti, str. De-
pozitelor nr.33, judeţul Argeş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Argeş sub nu-
marul J03/36/1991, având C.I.F. RO129030,  în conformitate cu cu prevederile art. 117 alin. 
(1) din Legea societăţilor comerciale nr.31/1990 republicată,      

CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

pentru data de 20 mai 2020, ora 12:00
Lucrarile Adunarii Generale Ordinare se vor desfasura la sediul social din mun. Pitesti, str. De-
pozitelor nr.33, judeţul Argeş.
La Adunarea Generala sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Reg-
istrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 03.05.2021 stabilita ca data de referinta.
 Se propune aprobarea urmatoarei ordine de zi: 
1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare incheiate la data de 31.12.2020, 
privind rezultatele economice ale societatii inregistrate in cursul anului 2020.
2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a contului de profit si pierdere la data de 31.12.2020.
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a repartizarii profitului inregistrat la 31.12.2020.
4. Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului Consiliului de Administratie si descarcarea 
de gestiune a acestuia pe  anul 2020.
5. Prezentarea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2021.
6. Împuternicirea d-nei. Samarescu Carmen-Liliana, Presedinta C.A. al S.C. INDCARF S.A., să 
semneze în numele şi pentru acţionari Hotărârea Adunării Generale Ordinare .
7. Desemnarea si imputernicirea persoanei care sa efectueze toate formalitatile cerute de lege 
pentru publicarea si mentionarea hotararii adoptate in AGOA, precum si toate formalitatile de 
inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Arges.
Convocatorul va fi pus la dispoziţia acţionarilor, la sediul societăţii.
Cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi de către acţionarii care deţin cel puţin 
5% din drepturile de vot, pot fi depuse, conform art. 1171 din Legea nr. 31/1990, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, la sediul societăţii în termen de cel mult 15 zile de la 
publicarea convocării. 
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul 
social are/au dreptul :
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie 
insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adaptare de adunarea generala ;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe or-
dinea de zi a adunarii generale ;
Drepturile sus-prevazute  pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat  sau 
prin mijloace electronice).
 Actionarii isi pot exercita drepturile sus-prevazute la lit. a) si b) in termen de cel mult 15 zile de 
la data publicarii convocarii.
Acţionarii înscrişi în Registrul acţionarilor la data de referinţă pot participa si exercita dreptul de 
vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenţă.
Actionarii care nu au capacitate legala de exercitiu, precum si persoanele juridice, pot fi reprez-
entati in Adunarea Generala a Actionarii, prin reprezentantii lor legali care la randul lor, pot da 
procura speciala altor persoane.
Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru Societate, unul pentru 
mandant, unul pentru mandatar). Procurile speciale si o copie a actului de identitate sau a certifi-
catului de inregistrare al actionarului reprezentat vor fi depuse la sediul social sau vor fi expediate 
prin posta cu 48 de ore inainte de data tinerii sedintei AGA (data numarului de registratura in 
cazul documentelor depuse, respectiv data postei de plecare in cazul documentelor expediate). 
Procurile speciale nedepuse sau neexpediate cu 48 de ore inainte de data tinerii sedintei AGA, 
vor fi considerate nule de drept.  Procurile vor fi retinute la Societate facandu-se mentiune despre 
acestea in procesul verbal.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este 
permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul persoanelor fizice cu actul de iden-
titate sau in cazul persoanelor juridice  si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura 
speciala data persoanei fizice care le reprezinta si actul de identitate al reprezentantului.
Informatiile suplimentare si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi vor fi puse 
la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe pagina de internet www.indcarf.ro, incepand cu 
data de 20.04.2021.
Persoanele interesate pot obtine, contra cost, la cerere fotocopii ale acestor  documente.
Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a convocarii de la data 
20.04.2021 pana la 17.05.2021.
In cazul in care la data de 20.05.2021 nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru a valida 
intrunirea,  AGOA este convocata pentru data de 21.05.2021  in acelasi loc, la aceeasi ora si avand 
aceeasi ordine de zi.

Presedinta Consiliului de Administratie, dna Samarescu Carmen-Liliana

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.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

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

Relatii tel. 0748192233

CASA ARGEŞEANĂ 
angajează BUCĂTAR sau 

AJUTOR BUCĂTAR. 
Salariu minim 2.300 lei. 

Tel. 0741282066

HOTEL SORELO 
ANGAJEAZĂ 

CAMERISTĂ. 
Tel. 0735216840.



Publicitate
M

arţi, 20 aprilie 2021
Curierul zilei - pag. 11

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII angajează 
 TEHNICIAN DEVIZE  
Cerinţe: studii superioare

 BULDOEXCAVATORIST 
 LĂCĂTUŞ MECANIC  INSTALATOR  
 MUNCITORI NECALIFICAŢI.

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

office@deltatermoconstruct.ro

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.

SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajează:
 INGINER CONSTRUCTOR  MECANIC BULDO

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

  FIERAR BETONIST  LĂCĂTUŞ MECANIC 
 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.    

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

contoare gaze. 
Tel. 0722301315.

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.

PENSIUNEA 
DOMNEASCA 

angajează 
BUCĂTĂREASĂ 

cu experienţă, 
nefumătoare. 

Tel. 0744313776.

SC angajează: 
 LĂCĂTUŞ 
MECANIC 
 SUDOR 

 DULGHER.
Tel. 0720.689.965.

Firmă de construcții 
angajează: ŞOFER 
PROFESIONIST,

EXCAVATORIST și BUL
DOEXCAVATORIST. 

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

Tel. 0761.348.179.

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

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.

FIRMĂ DE CONSTRUCȚII 
angajează 

MANAGER DE 
PROIECT

- obiectiv construcții 
și instalații - 

Tel. 0761.348.179.

ANGAJAM SPECIALIST 
ÎN MANAGEMENTUL DEŞEURILOR, 

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

ZARIS AUTOCOM 
angajează  PATISERI 

 MECANIC 
ÎNTREŢINERE 

 GESTIONAR 
cu experienţă. 

Salarii atractive. 
Tel. 0729.218.498, 

0724079452.

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. 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.  

S.C. ANGAJEAZĂ 
MUNCITORI 

NECALIFICAŢI 
ÎN CONSTRUCŢII. 

Tel. 0724295535.

Angajez: OSPĂTAR, 
AJUTOR OSPĂTAR, 

BARMAN,BUCĂTAR, 
AJUTOR BUCĂTAR, 

CAMERISTĂ, FE
MEIE DE SERVICIU. 

Tel. 0722306818.

Laguna Technology
angajează

DISPECER
INTERNAŢIONAL 

DE MĂRFURI,
Relaţii, la tel. 
0756.681.865.

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi tur - retur. 

Tel. 0732950039, 
0723607608.

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează 
MANIPULANT 

pentru depozitul Piscani. Se acordă salariu 
motivant, bonusuri şi tichete de masă.  

Relaţii, la telefon 0741.052.070.
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