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Anul XIV,         nr. 944,  15 decembrie 2021

Numai cu noi  eşti mai sănătos!

Emanoil Diaconu, 
medic primar

Maria Gavril,
medic primar

Alexandru Diaconu, 
medic specialist

Yasmin Uşurelu,
medic specialist

OPTICA 

DOCTOR DIACONU
Optica Nr. 1 în Piteşti şi Argeş vă oferă:

Injecţii intraoculare cu: - AVASTIN ± TA
                                  - EYLEEA,

pentru: - DEGENERESCENŢA MACULARĂ
- RETINOPATIE DIABETICĂ

DIAGNOSTIC şi MONITORIZARE cu cel 
mai PERFORMANT TOMOGRAF OCULAR

n CONSULTAŢII COMPLETE, efectuate de 
medici cu experienţă
n O APARATURĂ COMPLEXĂ, MODERNĂ şi 
CUPRINZĂTOARE pentru un DIAGNOSTIC 
CORECT şi PRECIS
n DOTĂRI ULTRAPERFORMANTE pentru 
CENTRAREA şi ADAP TAREA LENTILELOR 
OFTALMICE AERIENE pentru OCHELARI

- Pentru lentilele pe stoc, montajul se efectuează pe loc
- În cazul lentilelor speciale, comanda se trimite online 
la fabricant, evitîndu-se astfel erorile şi scurtînd timpul 
de livrare

n PERSONAL TEHNIC de montaj al 
LENTILELOR, califi cat şi cu experienţă

- Florin Uşurelu
- Andrei Ştefan

n 10 optometrişti cu experienţă
n O mare diversitate de rame
n Lentile HOYA, ZEISS, ESSILOR, 
NOVALENTI etc, la preţul corect
n Prin cele 2 unităţi din Piteşti, la care se 
adaugă cele din Mioveni şi Curtea de Argeş

ESTE SOLUŢIA OPTIMĂ 
PENTRU OCHII DUMNEAVOASTRĂ!

Sediu central: Piteşti, Bdul Eroilor (vizavi de 
Planetariul Muzeului Judeţean) Tel. 0749 107756, 

0348 807890, 0348 807891. Informaţii suplimentare 
şi filme video pe: www.clinicadiaconu.ro

CMI Dr Sivu Nicu 
Piteşti, Bdul I.C. Brătianu nr. 62 (în cadrul CDT Brătianu)

ECOGRAFII şi ELASTOGRAFII, cu ecografe de înaltă performanţă, 
clasa premium, TOSHIBA APLIO XG (neXt Generation), Esaote My LAB 
60 X-V (neXt Vision)
n ECOGRAFII: n abdominale, genitale n endovaginale (la ovare) şi 
intrarectale (la prostată) n artere şi vene (la gât şi membre), cu Doppler 
color n sân, tiroidă, testicule, părţi moi (muşchi) n de sarcină - morfologie 
fetală şi 3D, 4D, cu înregistrare pe CD/DVD
n ELASTOGRAFIA - o nouă metodă ecografică de: 
n diferenţiere a formaţiunilor benigne de cele maligne la sân, tiroidă şi 
prostată n  măsurarea gradului de fibroză (înaintare către ciroză) în bolile 
cronice de ficat, virale sau nevirale.
n VIDEOGASTROSCOPII n COLONOSCOPII  
n RECTOSCOPII n ANULOSCOPII 
n BREATH TEST (test respirator) pentru diagnosticul colonului iritabil.

Programări, la tel. 0772/28.44.75
Luni - Vineri, între orele 11.00 - 16.00. 

www.drsivu.ro

Tot mai des, în vorbirea curentă a 
oamenilor politici în special, se 

regăsesc cuvinte cu încărcătură emoți-
onală puternic negativă care reverbe-
rează adânc în interiorul nostru. Oare 
aceștia nu cunosc că un cuvânt rostit 
este ca o ancoră ce aduce schimbări la 
nivelul emotiilor, atitudinilor și com-
portamentelor celor ce le aud?

De pildă, cuvinte și expresii cum ar fi: 
,,luptă, război, bătălie” 
,,ne vom lupta pe viată și pe moarte” 
,,războiul cu virusul și cu boala Covid 

19 se duce pe viață și pe moarte” 
,,lupta împotriva Covid 19” 
,,nu putem ceda nici o bătălie, am luat 

în serios acest război” 
,,obiectivul nostru în alegeri este lupta/

războiul cu partidul X…”
,,noi vom lupta în Parlament”
….sunt cuvinte care instigă la luptă, la 

conflict, la război, la ură,la violență, furie, 
mânie și care au un impact uriaș asupra 
vieții noastre psihologice.

Chiar și în media regăsim asemenea 

formulări, titluri de emisiuni, de campa-
nii umanitare!!! Pe un post TV s-a derulat 
o campanie umanitară ,,Ajut eu! ” a cărei 
temă a fost: ,,luptele copiilor despărtiti 
de familie.” Sau ,,artiști care luptă pentru 
marele premiu”.

În situațiile arătate mai sus, termenii 
de luptă pot fi înlocuiți cu sinonime care 
pot avea impact psihologic pozitiv. De ce 
,,luptele” copiilor când putem folosi ,,su-
ferințele sau traumele” copiilor?

Același efect distructiv se petrece cu 
structura moleculară a cristalelor de apă 
care se modifică atunci când omul, prin 
energia sa vibrațională, rostește cuvinte 
sau simte anumite emoții în apropierea 
unui recipient cu apă sau când s-au lipit 
de recipiente cuvinte scrise.

Dragi cititori, știind că trupul uman 
este 70% apă și că aproape același pro-
cent de apă acoperă Terra, conștientizați 
că noi,oamenii, prin puterea vibrației 
personale, prin folosirea emoțiilor înalte, 
a gândurilor pure și a cuvintelor înțelep-
te, putem înobila și purifica apa pe care o 

consumăm?
Asa cum știm, cuvintele  sunt un dar 

unic, prețios și magic al Creatorului, la 
care am avut acces încă din ziua în care 
am început să vorbim. Biblia ne aminteș-
te că puterea vieții și a morții stă în Cu-
vânt și în cuvinte.

Puterea cuvintelor este magică, este 
necesar să alegem cu atentie cuvintele 
când comunicăm, pentru că putem răni 
sau alina, putem construi sau dărâma, pu-
tem mângâia sau stresa, instiga la furie, 
mânie, violență. Este necesar să devenim 
conștienti de imensa putere a cuvintelor 
rostite, pentru că astfel de cuvinte induc 
dezbinare între oameni, nemultumire și 
generează stres, care reduce capacita-
tea de apărare a organismului. Astfel pot 
apărea tulburări psihologice clinice cum 
ar fi: anxietatea, atacuri de panică, depre-
sie, furie, agresivitate sau sentiment de 
vinovăție.

Cuvintele folosite de oamenii vremu-
rilor noastre induc multă frică, spaimă, 
incertitudine, mai ales acum, in perioada 
de pandemie. 

Propriul nivel de fericire si chiar res-
pectul de sine vor spori in momentul in 
care vom reusi sa gasim punctul de echili-
bru al mesajelor si al cuvintelor pe care le 

alegem pentru a le transmite. Putem avea 
o transformare a societății, care este im-
perios necesară, atunci când vom învăta 
folosirea justă a puterii cuvântului, cand 
vom vorbi cu respect pentru a ne câștiga 
esența noastră ca nație, autenticitatea și 
respectul de sine și pentru semeni.                      

Antonela Roșu                             

Psiholog dr. Carmen Violeta POPA:

Puterea cuvintelor

Începând de la 50 lei... 
Atât costă cel mai mic anunţ în această pagină.

Comenzile se dau cu min. 7 zile înainte de apariţie.
Vă aşteptăm la sediul redacţiei Curierul zilei, din Bdul Republicii nr. 1A, sunaţi la tel. 0348 

439 035 sau trimiteţi anunţul pe e-mail, la: marian@curier.ro. 
Veţi fi contactaţi de agenţii noştri publicitari în cel mai scurt timp.

 OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE Pitesti, str. Rahovei, bl. 15. 
ECOGRAFII: generale, de sarcina, mamare, prostata  / Întreruperi de 
sarcină    Histeroscopii diagnostice şi terapeutice / CONTRACEPŢIE  /  
DISFUNCŢII ERECTILE    PLANING FAMILIAL / MEDICINĂ GENERALĂ.

DR. MUNTEANU VASILE 
Medic primar ginecolog. Doctor în ştiinţe medicale.

Tel.  0744 314 813, între orele 8 - 13 si 16 - 21  / 0726 636 981, între orele 08 - 21 
/ 0348 415 709, între orele 08 - 21  
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NOU!!! OPTICA NEGREANU & CABINET OFLALMOLOGIC  
MEDIC PERMANENT Dr. Victoria Ursu 

ECOGRAFIE OCULARĂ /  TOMOGRAFIE OCULARĂ (O.C.T.)  OCHELARI în 10min.  
indiferent de dioptrie   / CONSULT COPII > 6 luni fără picături /  PAHIMETRIE NON - 

CONTACT / Câmp vizual computerizat /  MONTAJ COMPUTERIZAT  3D ultima generatie.     
Pitesti, Str. Mihai Eminescu, bl.30, Piata Ceair 

  Tel. 0248/223162, 0348/807935  www.opticanegreanu.ro
luni-vineri:9-19  
sîmbătă:9-13

Dr. Ciopleaşi Mihai
Dr. Ciopleaşi Moise

CABINET 
STOMATOLOGIC 

şi ORL

Program stomatologie
L - V:              -    9.00 - 13.30

         - 15.00 - 20.00
        S            -    9.30 - 12.30.

Program ORL 
Ma - Mi - J - 15.30 - 19.00.

Str. Crinului bl. D30, sc.E, ap.1. 
Tel. 0248/216462, 

0744671944.

NOU!!! 
CLINICA DE OFTALMOLOGIE 

DR. DIACONU 
VĂ OFERĂ ÎN EXCLUSIVITATE

OPERAŢIA DE CATARACTĂ 
Operaţia se efectuează cu cel mai nou aparat al firmei 

ALCON CENTURION®ACTIVE SENTRY®, pentru 
siguranţa sporită a actului operator 

CENTURION® ACTIVE SENTRY® este cea mai recentă versiune 
de phacoemulsificator a firmei Alcon, fiind un concept rev-
oluționar cu o fluidică activă, menită să confere siguranță act-
ului operator în orice moment și să reducă semnificativ riscul 
de complicații intraoperatorii. 
Pacienții se vor bucura de o intervenție atraumatică cu o pre-
siune intraoculară scăzută în timpul actului chirurgical și de 
monitorizarea computerizată a parametrilor de siguranță.
Phacoemulsificatorul CENTURION® ACTIVE SENTRY® ține per-
manent legătura cu medicul în timpul operației prin sisteme 
de avertizare vocale și un display de mari dimensiuni, ast-
fel încât toate informațiile legate de statusul operator să fie 
livrate în timp real. În acest fel procedura devine extrem de 
sigură și rapidă.
Față de generația precedentă, CENTURION® ACTIVE SENTRY® 
este mai sigur, mai rapid și mult mai eficient în cataractele de 
o duritate mare și în cele complicate.

Pe perioada sărbătorilor de 
iarnă este uşor să uităm de 

obiceiurile sănătoase de peste 
an. Această perioadă este plină 
de tentaţii la tot pasul şi nu ne 
mai facem griji din cauza alimen-
telor grase sau a dulciurilor. Este 
indicat să vă menţineţi stilul de 
viaţă sănătos şi în această perioa-
dă.

 Odihniţi-vă cât mai mult 

Programul din perioada sărbătorilor 
de iarnă este unul extrem de încăr-
cat. Dacă programul de somn are de 
suferit, este indicat să luaţi anumite 
măsuri. Somnul vă ajută să vă menţi-
neţi energia şi mintea limpede. Odihna 
suficientă contribuie la stimulare sis-
temului imunitar şi este foarte impor-
tant să nu ne privăm organismul de 
somnul odihnitor de peste noapte.

 Nu ignoraţi microbii

Microbii, bacteriile şi germenii pân-
desc la tot pasul, în special în sezonul 
rece, când virozele ating cote maxime. 
Locuri precum mall-urile, pieţele şi 
chiar cabinele de probă adăpostesc 
numeroşi microbi de care trebuie să 
vă feriţi. Spălaţi-vă pe mâini cât mai 
des, folosiţi loţiuni dezinfectante şi 
evitaţi persoanele care sunt răcite.

 Nu gustaţi din toate preparatele 

Chiar dacă doar guşti din alimente-
le de pe masă, efectele nu vor întârzia 
să apară. Depozitele de grăsime se vor 
păstra mult timp, dacă nu luaţi măsu-
rile necesare. Încercaţi să nu mâncaţi 
de foarte multe ori pe zi şi să nu testaţi 
toate alimentele din bucătărie.

 Evitaţi să mâncaţi în exces

Poate fi foarte greu să rezişti platou-
rilor cu tot felul de bunătăţi şi cocktai-
lurilor adementiaore. Trebuie să fiţi 
foarte atenţi la caloriile pe care aceste 
alimente le conţin. Mâncatul în exces 
este extrem de nociv pentru organism 
şi poate avea consecinţe severe pe ter-
men lung. Obezitatea, stresul şi depre-
sia sunt doar câteva dintre problemele 
provocate de mâncatul în exces. Astfel, 
este indicat să mănânci cu măsură, 
câte puţin din toate mâncărurile şi 
doar în timpul meselor. Evitaţi gustă-
rile dese şi veţi reuşi să vă menţineţi 
silueta şi starea psihică bună.

 Nu uitaţi să mâncaţi 

Mâncatul în exces este dăunător, dar 
şi înfometarea poate avea efecte la fel 
de devastatoare asupra organismului. 
Nu privaţi organismul de energie şi de 
nutrienţii de care are nevoie pentru a 
funcţiona corect. După perioade lungi, 
înfometarea se poate transforma în 
mâncat în exces. În aceste momente 
vom alege alimente nesănătoase, pline 
de grăsimi şi zaharuri. Încercaţi să vă 
păstraţi un program organizat în peri-
oada sărbătorilor de iarnă. Nu renun-
ţaţi la micul dejun şi la gustările sănă-
toase dintre mese. Dacă în timpul zilei 
aţi mâncat prea mult, încercaţi seara 
să mâncaţi ceva uşor, cum ar fi salată 
sau iaurt degresat. 

Antonela Roşu 

Sfaturi pentru o sănătate de fier 
de sărbători
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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND þuicã din pru-
ne, 34 grade, preþ 12 
lei/ litru, palincã ºi baloþi 
fân. Tel. 0730919219. 
(C.031220210001)

VÂND þuicã prune anaºpet, 
10 lei/ litru. Tel. 0760192999.  
(C.031220210002)

VÂND boxã, str. Teilor, 
25.000 lei. Tel. 0724985534.  
(C.091220210004)

VÂND þuicã de prunã altoitã, 
30 grade. Tel. 0744354256.  
(C.131220210007)

VÂND baloþi fân, greutate 18 
-25 kg/ bucata, 12 lei/ buc., 
negociabil. 0753254579. 
(C.091220210008)

VÂND þuicã de prune, 
40 grade, 100 litri sau 

cantitãþi mici, preþ 
10 lei/ litru. Meritã! 
Tel. 0769323880. 
(C.131220210011) 

VÂND palane de ste-
jar( 2 m lungime). Tel. 

0725511165.

VÂND ovãz, grâu ºi 
ulucã. Fãrã mesa-
je.Tel. 0748231125. 
(C.141220210002)

VÂNZĂRI
ELECTRONICE

ALCOR SERVICE NET
CALCULATOARE  

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

Piteşti (pasaj Magnolia)
Tel. 0744/300418,     

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

VÂNZĂRI
AUTO

ROMÂNEŞTI
VÂND Logan taxi cu li-
cenþã. Tel. 0754316632. 
(C.251120210004)

UTILAJE 
AGRICOLE

VÂND maºinã pentru 
curãþat ºtiuleþi porumb. 
Fãrã mesaje. 0748231125.  

(C.141220210003)

STRĂINE
VÂND VW Passat, an 
fabricaþie 1979, ben-
zinã, pentru colecþio-
nari. Tel. 0741482250.  
(C.101220210004)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 2 ca-
mere, decomandat, 
3/ 3, zona Popa ªap-
cã. Tel. 0771319293.  
(C.081220210004)

APARTAMENTE
3 camere

CRAIOVEI, 3 camere, 
et. 3, centralã proprie, 
63.500 euro. 0735550223.  
(C.131220210008)

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

VÂND apartament 3 ca-
mere, cf. 1, Topolove-
ni. Tel. 0758508639. 
(C.021220210002)

3 camere, Craiovei, 
bloc nou, finisaje su-
perioare. 0799008822. 
(C.081120210015)

CRAIOVEI conf. 1, 3 
camere, centralã pro-
prie. 0735550223. 
(C.181120210007)

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

VÂND casã com. Leleasca 
(ºoseaua Piteºti Drãgãºani, 
km 40), toate utilitãþile. Avan-
tajos. Tel. 0737679094. 
(C.021120210012)

VÂND casã la roºu, supra-
faþã utilã 336 mp+ teren 
1.800 mp, drum de servi-
tute, alei betonate, gazon, 
tuia, utilitãþi, com. Mãrãci-
neni( pânã în zona blocuri-
lor, pe partea dreaptã), preþ 
200.000 euro. Rog seriozi-
tate. Tel. 0755122242. 

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.031220210004)

VÂND teren+ casã, Piteºti, 
Nord, 520 mp, în spatele blo-
cului B4. Tel. 0740968881. 
(C.031220210005)

SPAŢII
ÎNCHIRIEZ camere, prefe-
rabil birouri, suprafeþe de 
15 mp, b-dul. Republicii, 
nr. 112. Tel. 0728740082.  
(C.081120210012)

ÎNCHIRIEZ
HALĂ SERVICE,

 STRADAL, DEPOZITELOR, 
393 MP. 

TEL. 0799 00 88 33. 
VÂND clãdire+ teren, su-
prafaþã totalã 330 mp, Pi-
teºti- str. Râurilor, 155.000 
euro, negociabil. Tel. 
0746044578.  (C.o.p.)

ÎNCHIRIERI
OFER spre închiriere gar-
sonirã 45 mp, mobilatã uti-
latã, centralã, Trivale- Com-
plex 2. Tel. 0745061609. 
(C.021220210001)

OFER închiriere garsoni-
erã, decomandatã, zona 
Traian- Exerciþiu), recent 
renovatã, mobilatã, uti-
latã, 950 lei. 0766589892. 
(C.021220210013)

OFER închiriere garsonierã 
complet mobilatã, utilatã, 
Prundu. Tel. 0757545919.  
(C.021220210008)

OFER închiriere camerã+ 
grup sanitar, lângã Rectorat, 
800 lei. Tel. 0742221518. 
(C.061220210006)

ÎNCHIRIEZ apartament 
2 camere, zona Dede-
man. Tel. 0744963528. 
(C.071020210006)

ÎNCHIRIEZ garsonierã 
la casã, pentru sala-
riaþi, semicentral, conto-
rizatã, intrare separatã, 

500 lei. 0733929438. 
(C.091220210006)

ÎNCHIRIEZ camerã la 
casã, una- douã per-
soane, pe termen lung, 
Trivale. 0751602594. 
(C.091220210007)

OFER camerã unei doam-
ne contra menaj. Rog seri-
ozitate. Tel. 0731867341. 
(C.131220210006)

OFER închiriere garso-
nierã Gãvana, utilatã ºi 
mobilatã, preþ negoci-
abil. Tel. 0771615823. 
(C.071220210001)

PRESTĂRI
SERVICII

TRANSPORT mo-
bilã. 0746063023.  
(C.121020210007)

CONSTRUIM case, aco-
periºuri, tencuieli, termo-
sistem, gresie, faianþã 
glet. Tel. 0745430252. 
(C.231120210002)

AMENAJÃRI interioare/ ex-
terioare. Tel. 0720538595. 
(C.061220210002)

ELECTRICIAN execut lu-
crãri electrice/ instalaþii 
electrice. Tel. 0774644950.  
(C.091220210007)

AMENAJÃRI interioa-
re. Tel. 0759755978. 
(C.141220210005)

INSTALAÞII electrice in-
terioare. 0725514447. 
(C.141220210008)

MEDICALE

CAUT 
MEDIC 

SPECIALIST 
MEDICINA 
FAMILIEI 

pentru preluare cabinet 
medical situat în com. 

Stâlpeni - Argeş. 
Inf. la tel. 0723419525.

SERVICII
ÎNGRIJIRE

Fac menaj la o familie se-
rioasã. Tel. 0724145399.  
(C.091220210002)

CAUT persoanã pentru în-
grijire doamna în vârstã,  
intern sau program de lucru 
de la ora 07:00 la ora 19:00. 
Rog seriozitate si responsa-
bilitate. Tel. 0735865550.    
(C.b.f. 3840)

FAMILIE tânãrã de la 
þarã cãutãm sã îngrijim o 
bãtrânã. Oferim toate con-
diþiile. Tel. 0759695402.  
(C.071220210005)

MEDITAŢII
„ISTORIA Românilor” pen-
tru admiterea la Academia 
de Poliþie: sinteze, crono-

logie ºi dicþionar termeni 
istorici, 70 lei. 0728416024. 
(C.071220210009) 

CAUT profesor 
de limba engleză, 
pentru meditaţii la 

domiciliu, copil de 6 
ani, în Piteşti. 

Tel. 0761.348.179.

MEDITEZ istorie: Acade-
mie, Penitenciare, Bac, 
50 lei/ ºedinþã (autor carþi 
teste). Tel. 0728416024. 
(C.071220210008)

PIERDERI
PIERDUT carnet de ºomaj 
pe numele Ciucã Andreea 
Isabelle. Se declarã nul.  
(C.141220210004)

PIERDUT cazier tehnic de 
exploatare seria A 11727, 
aparþinând S.C. Lup Maris 
Market SRL. Se declarã nul.  
(C.141220210001)

PIERDUT carte de inter-
venþie, registru special, 
NUI, declaraþie de instalare 
casã de marcat tipul Daisy, 
modeld Expert SX, seria 
ZEX 045277, serie fiscalã 
aparat 7000474621, aparþi-
nând societãþii Calma Ilie 

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. 
(C.071220210011)

MASAJ de relaxare numai pentru 
persoane serioase. 0751329835.  

(C.131220210010)

BRUNETÃ, 25 ani, drãguþã ºi curatã, am 
locaþie. 0724648518. (C.141220210009)

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 

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.

17.12.2021

APARTAMENTE NOI - CRAIOVEI
Calea Craiovei nr. 91 

- Garsoniere şi apartamente de la 72.230 euro
- Finisaje superioare  /  Compartimentări generoase

0799 00 88 33  /  www.maiacraiovei.ro

APARTAMENTE NOI - VICTORIEI 
ultracentral, str. Victoriei 

Finisaje de lux 
Tel. 0799 00 88 22
www.maiavictoriei.ro
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PFA, cu sediul în sat Ciul-
niþa, com. Leordeni, nr. 78, 
jud. Argeº, CUI 25311649, 
F03/ 185/ 2009. Se declarã 
nule.  (C.O.P.)

PIERDUT carte inter-
venþie ºi registru special 
serie DB 4200063069, 
aparþinând S.C. Lema-
com srl. Se declarã nule. 
(C.021220210006)

PIERDUT carte de inter-
venþie, registru special, 
NUI, declaraþie de instalare 
casã de marcat tipul Da-
tecs, modeld DP 25, seria  
DB 4200098439, pentru 
punctul de lucru din sat. 
Geamãna, comuna  Bradu, 
aparþinând societãþii Eurom 
Art SRL, CUI 11360404, 
mun. Bucureºti, sect. 1. 
str. Ion Câmpineanu, nr. 
11, et. 4, camera 402, mo-
dul M. Se declarã nule.  
(C.261120210003)

MATRIMONIALE
DOMN, 49 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie, cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.011120210001)

TÂNÃR caut doam-
nã/ domniºoarã pen-
tru prietenie/ cãsãto-
rie. Tel. 0786330932.  

(C.111120210002)

CAUT doamnã pentru 
cãsãtorie, posesoare per-
mis. Tel. 0770889072. 
(C.031220210011)

CETÃÞEAN spaniol, pen-
sionar, singur, doresc 
cunoºtinþã cu doamnã, 
singurã. Rog seriozita-
te. Tel. 0732628778.  
(C.061220210003)

DOMN, 57 ani, singur do-
resc sã cunosc doamnã 
vârsta apropiatã pentru 
prietenie. 0734244732. 
(C.261120210001)

BÃRBAT 38 ani, cu ser-
viciu în construcþii, lo-
cuinþã personalã, locu-
iesc singur, nealcolic, 
nefumãtor, caut doamnã 
sincerã pentru a întemeia 
o familie. Tel. 0784363500. 
(C.131220210001)

DOMN, 50 ani, fãrã 
obligaþii doresc cunoº-
tinþã cu doamnã, vârstã 
apropiatã. 0743356969.  
(C.071220210007)

ANIMALE
VÂND porci( viu sau car-
casã cu ºorici). Trans-
port gratuit. 0734742442.  
(C.101220210002)

VÂND porci pentru Crã-

ciun în viu sau car-
casã. Tel. 0745042811. 
(C.131220210004)

VÂND porci 180- 200 
kg, 10 lei/ kg, ( viu). 
Tel. 0732426750.  
(C.061220210016)

DAU spre adopþie unei fa-
milii serioase, ciobãnesc 
belgian melinos, deosebitã, 
6 luni, vaccinatã, din lipsã 
de condiþii. 0752614364. 
(C.081220210002)

ANGAJĂRI
ANGAJEZ ºofer taxi. 
Tel. 0754316632. 
(C.251120210003)

FIRMÃ angajeazã me-
seriaºi în termosis-
tem. 0741931413. 
(C.251120210005)

ANGAJEZ personal spãlã-
torie auto cu/ fãrã expe-
rienþã. Tel. 0766777130. 
(C.261020210006)

COMPANIA Eprom Ca-
blaj System SRL- Bascov 
angajeazã confecþioneri 
cablaje. Avantaje: pro-
gram luni- vineri; tichete de 
masã; decont parþial trans-
port; siguranþa unui loc de 
muncã stabil. Cerinþe: rapi-
ditate ºi dexteritate în mun-
cã; atenþie la detalii; învãþa-
rea rapidã a lucrurilor noi; 

experienþa în domeniul pro-
ducþiei constituie avantaj. 
Relaþii: tel. 0348/ 808970 
sau trimite-þi C.V. pe mail: 
apopa@genarisgroup.com 
(C.101220210003)

ANGAJEZ ºofer Taxi. 
Tel. 0746199627.  
(C.131220210005)

ANGAJEZ muncitori necali-
ficaþi; muncitori permis cat. 
B ºi strungar( posibil ºi pen-
sionar). Tel.  0761649138.  
(C.071220210003)

ANGAJEZ ºofer TIR 
pentru curse Româ-
nia- Turcia. Salariu mo-
tivant. Tel. 0743845217. 
(C.071220210006)

S.C. angajeazã mun-
citor necalificat. Tel. 
0764497744; 0737974499.  
(C.081220210006)

ANGAJEZ lucrãtor comerci-
al magazin pompe funebre, 
permisul auto constituie 
avantaj. Tel. 0755543863. 
(C.081220210007)

ANGAJEZ îngrijitoa-
re bãtrâni ºi bucãtar. 
Tel. 0757767857. 
(C.280620210001)

ANGAJEZ vânzãtoare flo-
rãrie. Tel. 0721554624. 
(C.131220210012)

ANGAJEZ personal spãlã-
torie auto. 0747070439. 

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!

COMEMORĂRI
13 decembrie 1997-13 decem-
brie 2021. Au trecut 24 ani de la 
plecarea într-o altã lume( poa-
te mai bunã) a distinsei prof. 
LUMINIÞA VICTORIA NAIBA, 
mamã ºi soþie desãvârºitã. Când 
timpul este pe sfârºite ºi o fiinþã 

dreaptã ne pãrãseºte pentru totdeauna, soare-
le îºi pierde cãldura razelor sale, iar noi purtãm 
doliul întunericului care rãmâne în urma ei. În 
acest univers al tristeþii ne-au rãmas stelele 
amintirilor care sã ne aline durerea. Dumne-
zeu s-o odihneascã în pace! Familia Naiba.  
(C.091220210005) 

DECESE

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

Cauţi un loc de muncă în 
GERMANIA 

cu plecare rapidă şi fără 
comisoane ascunse?

Oferim locuri de muncă la 
îngrijire bătrâni la domi-
ciliu în Germania cu :
+ salariu avantajos
+ plecare rapidă
+ contract, cazare şi masă 
asigurate
+ asigurare de sănătate în 
Germania
+ organizăm transportul 
din localitatea dvs până la 
adresa din Germania (cu 
firmă de transport part-
eneră)
+ comision 0 !!!
+ asistenţă telefonică în 
limba română.
Sunaţi de luni până vineri, 
între 10:00 - 17:00 pentru 

detalii, la 0733978860.

Cu adâncă tristeţe 
anunţăm părăsirea celor lumeşti a 

celui care a fost soţ şi tată, 
VERGILIU SUDITU. 

Slujba va avea loc miercuri, 15 
Decembrie 2021, la Biserica Sfânta 

Filofteia din Piteşti, cartier Războieni, 
începând cu ora 11.00. Pentru că 

ne-ai fost soţ şi tată şi în egală 
măsură prieten, te vom păstra 

veşnic în sufletele noastre!
 Soţia Ioana, copii Traian şi Mihai. 

SC EDEN DESIGN SRL
ANGAJEAZĂ:

- INGINER INSTALATII FLUIDE
- INGINER CONSTRUCTOR

Oferim salarii avantajoase şi 
decontarea transportului.

CV-uri la mail: office@eden-design.ro 
Adresa: sat Mărăcineni, com. Mărăcineni nr.629, jud. Argeş.
Tel. fix: 0248610155 Tel.: 0740 009 470 / 0721 140 088.

Anuţ public privind decizia etapei de încadrare
IVAN SILVIU-VALENTIN, titular al planului ” PUD - Construire imobil 
locuinţe colective P+3E+M şi împrejmuire teren”, în municipiul Piteşti, 
str. Petre lspirescu nr. 59, jud. Argeş, anunţă publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare - nu necesită parcurgerea procedurii de eval-
uare  de mediu pentru planuri şi programe conform H.G. nr. 1076/2004. 
Motivele care au stat la baza luării deciziei: - consultarea membrilor 
C.S.C; - Prevederile H.G. nr. 1076/ 2004- privind  stabilirea procedurii de 
realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe; - Pe parcursul 
derulării etapei procedurii de reglementare, publicul a fost înştinţat asupra 
depunerii solicitării avizului de mediu, prin anunţuri repetate în presă. Nu 
s-au înregistrat reacţii negative din partea publicului referitoare la planul 
mai sus menţionat. Informaţiile privind potenţialul impact asupra medi-
ului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Argeş din Piteşti, 
str. Egalităţii, nr. 50 A, în perioada( 10 zile de la publicare).
Observaţiile publicului se primesc zilnic sub semnătură şi cu date de iden-
tificare la sediul APM Argeş, str. Egalităţii, nr. 50 A, în perioada( 10 zile 
de la publicare).
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e SERVICE TOP AGRO angajează în condiţiile legii:  
- ŞOFERI DISTRIBUŢIE 

- MUNCITORI pentru magazinul de 
bricolaje din Călineşti. Se oferă pachet salarial atractiv şi 
bonuri de masă. Relaţii, la tel. 0745.056.264. CV-urile se 

pot trimite la e-mail:  dan@servicetopagro.ro

ANGAJĂM 2 LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE 
SC PRESTO TIG MT - cu sediul în PITEŞTI, 
str. Depozitelor nr 41-43, ANGAJEAZĂ: 

2 LĂCĂTUŞI CONFECŢII. 
Nu solicităm diplomă, experienţă / dexteritatea sunt 

necesare. Se lucrează doar la punctul de lucru în 
atelier din Piteşti, pentru carosări / echipări autoutili-

tare. Nu se plecă în deplasări în afara atelierului. 
Se oferă salariu motivant, bonuri de masă.

Selecţia se face doar pe bază de interviu şi probă de lucru 
la punctul de lucru al societăţii .

Program: 08.00 –17.00. Nr. contact 0745 438 578.
Nu oferim cazare. Oferim şi cerem seriozitate.

ANGAJEZ 
BUCĂTAR. 

Program 8 ore. 
Tel. 0722.247.801.

DEALER AUTOTURISME DACIA angajează 
RESPONSABIL PARC AUTO. 

Cerinţe: cunoştinţe operare PC; permis conducere cat. 
B. Tel. 0745211441. CV-uri e-mail: office@daperom.ro

   ROMA2S TRANSYLVANIA INGINERIE angajează 
CONTROLOR 

CALITATE CONFECŢII METALICE
CERINŢE:
- Experienta pentru control asamblare/sudura/dimensional
- Experienta cu END 2 Vizual sau lichide penetrant apreciat

- 2 posturi libere - 
     Relaţii, la telefon 0739.768.429

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.    

 ADLER PELZER AUTOMOTIVE ROMANIA SRL,
cu sediul în Com. Oarja, Km.102, Jud. Argeş, angajează:
n MATRIŢER - minimum 5 ani experienţă;
n ELECTRICIAN AUTOMATIST - minimum 5 ani 
experienţă;
Căutăm persoane organizate, cu simţ de răspundere şi 
disponibile să lucreze în 3 schimburi.
Oferim: n Contract pe durata nedeterminată n Salariu 
atractiv n Spor de noapte 25% n Bonus pentru prezenţă n 

Transport gratuit n Tichete de masă 20 Ron/zi n Bonusuri 
pentru Paşte şi Crăciun.

CV-urile se pot trimite prin email la adresa: 
imanuca@pelzerpimsa.ro, pe fax la 0348. 410. 900, sau 
se pot depune la sediul firmei. Informatii suplimentare 

se pot obtine la tel. 0729. 106. 212.
Prin aplicarea pentru acest post, va exprimati acordul ca datele 
dumneavoastra cu caracter personal sa fie gestionate de catre 

ADLER PELZER AUTOMOTIVE ROMANIA SRL .

DAPEROM GRUP 
AUTO S.R.L angajează 

TEHNICIAN I.T.P. 
Rog trimiteţi CV-ul la 
office@daperom.ro. 

Tel. 0734100234.

UNITATEA MILITARĂ 02462 din Ministerul Apărării Naţio-
nale, cu sediul în localitatea Pitești, strada Craiovei nr.150, ju-
deţul Argeș, ORGANIZEAZĂ conform HG nr. 286/23.03.2011 
concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal civil 
contractual, pe perioadă nedeterminată, astfel:
- CONTABIL ȘEF gr. I – 1 post;
Condiţii de studii: absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor 
superioare în domenii de licenţă - Contabilitate, Economie, 
Management şi Finanţe.
Condiţii de vechime: 5 ani în specialitatea studiilor.
Detalii organizatorice:
· data limită de depunere a dosarelor: 31.12.2021, ora 16.00;
· proba scrisă: 12.01.2022, ora 10.00;
· interviul: 18.01.2022, ora 10.00.
Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face 
la sediul U.M. 02462 Pitești, unde vor fi afişate şi detaliile or-
ganizatorice necesare.

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Muni-
cipiului Piteşti ORGANIZEAZĂ la sediul instituţiei din 
Piteşti, str. Calea Bucureşti, bloc U3, parter, EXAMEN/
CONCURS pentru ocuparea a două posturi vacante, de 
execuție (personal contractual):
- un post de INSPECTOR de specialitate gradul 
II, studii superioare absolvite cu diplomă de li-
cență, vechime în specialitate - minimum 6 luni;
- un post de INSPECTOR de specialitate gradul 
IA, studii superioare economice, juridice sau ad-
ministrative, absolvite cu diplomă de licență, ve-
chime în specialitate - minimum 6 ani și 6 luni.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
- Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 27.12.2021, ora 
15:00;
- Proba scrisă: 05.01.2022, ora 10:00;
- Probă practică: 07.01.2022, ora 10:00 (testarea competențelor 
de operare PC);
- Proba interviu: 11.01.2022, ora 12:00.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul 
instituţiei-Biroul Resurse Umane sau la telefon nr. 
0248.210.380 interior 136.

S.C. EOLOS TRANS SPEED SRL, cu sediul în Topolove-
ni, Calea Bucureşti, nr. 45, jud. Argeş prin cererea depusă 
la APM Argeş a solicitat autorizaţie de mediu pentru des-
făşurarea activităţii: FABRICAREA ARTICOLELOR DIN 
FIRE METALICE; FABRICAREA DE LANŢURI ŞI AR-
CURI, în localitatea com. Căteasca, sat. Coşeri, nr. 144, 
Argeş.
Informaţii referitoare la prezenta activitate, precum şi 
eventualele sugestii şi contestaţii se pot obţine, respectiv 
depune, în scris, sub semnătură şi cu date de identificare la 
sediul APM Argeş, str. Egalităţii, nr. 50, tel. 0248/ 213099, 
în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea( afişarea) 
anunţului.

ANUNȚ
SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN S.A. ORGANIZEAZĂ LICITAȚII PUBLICE 
PENTRU SPAŢIILE COMERCIALE ŞI TERENURILE LIBERE EXISTENTE ÎN PIEŢELE ŞI 

TÂRGUL SĂPTĂMÂNAL AL MUNICIPIULUI PITEȘTI, ÎN DATA DE 23.12.2021.
TERMENUL   LIMITĂ   DE    DEPUNERE   A  DOSARELOR ESTE DATA DE 17.12.2021, ORA 
15.00.
LICITAŢIILE SE VOR ŢINE LA SEDIUL NOSTRU DIN STRADA LOTRULUI NR. 1, ETAJUL II, 
CAM.1, ÎNCEPÂND CU ORA 9.00, CONFORM GRAFICULUI ȘI LA ORA STABILITĂ LA DEPU-
NEREA DOSARELOR.
ACCESUL ÎN UNITATE SE VA FACE CONFORM HOTĂRÂRII GUVERNULUI NR. 1130/2021 ȘI 
A ALTOR PREVEDERI LEGISLATIVE VALABILE LA DATA MENȚIONATĂ.

Situaţia spaţiilor comerciale şi terenurilor scoase la licitație în Piața Calea București
Nr. crt. Localizare                    Denumire imobil              Suprafaţa                    Preț de pornire
                    (piaţa)                                                                         (mp.)               Lei/mp./lună (fără TVA)
1.  Piaţa Calea București Corp A turn Spaţiu comercial 200           25 lei/mp./lună
2.  Piaţa Calea București Corp  Vechi Spaţiu comercial 20,24           38 lei/mp./lună
3.  Piaţa Calea București Corp  Vechi Spaţiu comercial 24            38 lei/mp./lună

Situaţia spaţiilor comerciale şi terenurilor scoase la licitație în Piața Războieni
Nr. crt. Localizare                    Denumire imobil              Suprafaţa                    Preț de pornire
                    (piaţa)                                                                         (mp.)               Lei/mp./lună (fără TVA)
1. Războieni Spațiu comercial                  33        35 lei/mp./lună
2. Războieni Spațiu comercial                 52,65         35 lei/mp./lună
3. Războieni Spațiu comercial                 14,7         35 lei/mp./lună
4. Războieni Spațiu comercial                 19,80          35 lei/mp./lună
5. Războieni Spațiu comercial                87,40           35lei/mp./lună

Situaţia spaţiilor comerciale şi terenurilor scoase la licitație în Piața Prundu
Nr. crt. Localizare                    Denumire imobil              Suprafaţa                    Preț de pornire
                    (piaţa)                                                                         (mp.)               Lei/mp./lună (fără TVA)
1. Prundu                     Spațiu comercial               10,18          27 lei/mp./lună
2. Prundu                     Spațiu comercial                70,42          27 lei/mp./lună
3. Prundu                     Spațiu comercial                   64          27 lei/mp./lună
4. Prundu                     Spațiu comercial                  69,5          27 lei/mp./lună
5. Prundu                     Spațiu comercial                  13          27 lei/mp./lună
6. Prundu                     Spațiu comercial                  14          27 lei/mp./lună
7. Prundu                     Spațiu comercial                   70          27 lei/mp./lună
8. Prundu                     Teren                                    13,7           27 lei/mp./lună
9. Prundu                      Spațiu comercial                  75 (39+36)         27 lei/mp./lună
10. Prundu                      Spațiu comercial                   36           27 lei/mp./lună

Situaţia spaţiilor comerciale scoase la licitație în Piața Smârdan
Nr. crt. Localizare                    Denumire imobil              Suprafaţa                    Client
                    (piaţa)                                                                         (mp.)               
1. Smârdan                        Spațiu comercial                   11,40           47 lei/mp/lună
2. Smârdan etaj I       Spațiu comercial <1000                 10 lei/mp/lună
                                                                                                             1000            8 lei/mp/lună

Situaţia spaţiilor comerciale scoase la licitație în Piața Trivale
Nr. crt. Localizare                    Denumire imobil              Suprafaţa                    Client
                    (piaţa)                                                                         (mp.)               
1.  Piața Trivale I, Magazin         Spațiu comercial                  12,17        61 lei/mp./lună
        Non-Alimentar

Situaţia terenurilor scoase la licitație în Piața Traian
Nr. crt. Localizare                    Denumire imobil              Suprafaţa                    Client
                    (piaţa)                                                                         (mp.)               
1. Piața Traian             Teren                   5,70          34 lei/mp./lună

Situaţia spaţiilor comerciale scoase la licitație în Piața Gavana
Nr. crt. Localizare                    Denumire imobil              Suprafaţa                    Client
                    (piaţa)                                                                         (mp.) 
1.  Piața Găvana, Magazin Carne    Spaţiu comercial 13,03         44 lei/mp./lună
2. Piața Găvana, Magazin Carne     Spațiu comercial 10,25         44 lei/mp./lună
3. Piața Găvana, Magazin Carne      Spațiu comercial 7,32         44 lei/mp./lună
4. Piața Găvana, Magazin Pâine       Spațiu comercial 7,35          44 lei/mp./lună
5. Piața Găvana, Magazin Carne      Spațiu comercial 30,67          44 lei/mp./lună

Situaţia spaţiilor comerciale şi terenurilor scoase la licitație în Târgul Săptămânal
Nr. crt. Localizare                    Denumire imobil              Suprafaţa                    Preț de pornire
                    (piaţa)                                                                         (mp.)               Lei/mp./lună (fără TVA)
1.Târg Săptămânal depozit      Spațiu comercial                 18           10 lei/mp/lună
2. Târg Săptămânal acte auto                Teren                   6            40 lei/mp/lună
3. Târg Săptămânal acte auto                Teren                   4            40 lei/mp/lună
4. Târg Săptămânal acte auto                Teren                   6            40 lei/mp/lună
5. Târg Săptămânal acte auto                 Teren                 4,20            40 lei/mp/lună
6. Târg Săptămânal acte auto                  Teren                 8,30            40 lei/mp/lună
7. Târg Săptămânal acte auto                  Teren                 4,20            40 lei/mp/lună
8. Târg Săptămânal teren lemne Teren                   20            30 lei/mp/lună
9. Târg Săptămânal teren lemne Teren                   12            30 lei/mp/lună
10. Târg Săptămânal teren lemne Teren                    8            30 lei/mp/lună
11. Târg Săptămânal teren lemne Teren                    6             30 lei/mp/lună
12. Târg Săptămânal teren lemne Teren                   20             30 lei/mp/lună
13. Târg Săptămânal teren lemne Teren                    20             30 lei/mp/lună
14. Târg Săptămânal  depozit         Spatiu comercial    18             10 lei/mp/lună
15. Târg Săptămânal  depozit       Spatiu comercial    33             10 lei/mp/lună
16. Târg Săptămânal teren lemne Teren                    350              30 lei/mp/lună
               (delimitat la solicitare)
17. Târg Săptămânal teren lemne Teren                     175              30 lei/mp/lună
               (delimitat la solicitare)  
Informațiile se pot obține de la Serviciul Economic.

SC ZIP ESCORT SRL anga-
jează  AGENŢI DE SECU-

RITATE -  zona Piteşti.
Relaţii, la telefon: 
0731.010.266 - 
Iordache Dorel.
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S.C. PGC GALVAN PRODMET 
angajează:

- INGINER CHIMIST
- GALVANIZATORI 
- MANIPULANŢI MĂRFURI.

CV-uri la: office@galvanizate.ro; 
Relaţii la tel. 0742073764; 

0745035450 sau la sediul din com. 
Mărăcineni, sat Argeşelu nr. 537 bis

( Platforma Overland).

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   MONTATOR PAVELE şi BORDURI. 

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

SC LAZAR LOGISTICS 
angajează LUCRATORI 

DEPOZIT 
(MANIPULANTI) 
pentru punctul de lucru 
din incinta BAT Bascov. 

Activitatea se va desfăşura 
în intervalul orar 8:00-17:00 
(pauză de 1 ora inclusă) de 

luni până vineri. CV-urile se 
pot transmite pe e-mail: of-
fice@lazarlogistics.ro, prin 
fax la 0248 270 700 sau la 

punctul de lucru din strada 
Păişeşti DN nr. 5, loc. Bascov.

REDUCERI DE SĂRBĂTORI!!! REDUCERI DE SĂRBĂTORI
AICI SE ÎNVAȚĂ O MESERIE!

ALEGEȚI FORMAREA PROFESIONALĂ DE CALITATE !!!
ATP ARGEȘ 1990-CASA SINDICATELOR ETAJ 1, SECRETARIAT A, ULTRACENTRAL
ANUNȚĂ ULTIMA DESCHIDERE GENERALĂ DE CURSURI DE 

CALIFICARE A ANUNULUI 2021, VINERI  
IMPORTANT!!!
Înscrierile se fac la sediul nostru sau online. Pentru înscrieri online vă rugăm să ne contactaţi.

• CURS INFIRMIER. ÎN SISTEMUL SANITAR ESTE NEVOIE DE INFIRMIERI!!!
• CURS NOU!!!  BĂIEŞ  – asigură servicii de îngrijire personală şi asistenţă în activităţile zilnice 
din viaţa pacienţilor din spitale , clinici şi facilităţi de îngrijire medicală

 

ÎN ATENŢIA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE ORGANIZĂM CURS DE COMPETENŢE ÎN 
LIMBA ROMÂNĂ PENTRU ANGAJAŢII STRĂINI ÎN VEDEREA OBŢINERII UNEI CALIFICĂRI

• OPERATORI INTRODUCERE, VALIDARE,PRELUCRARE DATE -  CURS DE CALIFICARE AUTORIZAT 
DE MINISTERUL MUNCII ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
• 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; eviden-
ta contabila pentru societati comerciale 
•ADMINISTRATOR IMOBILE - DE CONDOMINII (ADMINISTRATOR BLOC) 
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 17 DECEMBRIE la sediul nostru (sau online) din P-ţa 
Vasile Milea nr. 3, Casa Sindicatelor, et.1, Secretariatul ,,A” tel./fax:   0348.401.164  

sau  tel. 0723.918.928, zilnic  între orele 9.00 – 18.00

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

PÂNĂ LA DATA DE  17 DECEMBRIE 2021 SE  FAC ÎNSCRIERI LA   
CURSUL DE STIVUITORIST - calificare si autorizaţie ISCIR.

•LUCRĂTOR ÎN COMERȚ
•BUCĂTAR - practica în 
restaurant, cu preparate 
culinare        
• OSPĂTAR-CHELNER - 
practica în restaurant
•COFETAR-PATISER - 
pratica în laborator de 
cofetărie - patiserie

• ELECTRICIAN EXP-
LOATARE MEDIE şi JOASĂ 
TENSIUNE
•INSTALATOR INSTALAȚII 
TEHNICO SANITARE şi 
GAZE
•SUDOR autorizat ISCIR
•LĂCĂTUȘ MECANIC 
• ZIDAR, PIETRAR, 

TENCUITOR
•MONTATOR PEREȚI şi 
PLAFOANE GHIPS CAR-
TON              
 •DULGHER, TÂMPLAR, 
PARCHETAR
•ZUGRAV IPSOSAR 
•CONSTRUCTOR CĂI FE-
RATE

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.

17 DECEMBRIE 2021

PANCOR 
CONSTRUCȚII 

SPECIALE ANGAJEAZĂ

ȘOFER 
AUTOBASCULANTĂ 

4 X 4 IVECO.
Relații, la tel. 0723389777, 

0722554651.

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

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

experienţă în domeniul presei de 
preferat STUDENŢI, PENSIONARI, 

zona Mioveni şi Piteşti. 
Relaţii, tel. 0748192233.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL 
angajează:  l ȘOFER categora B 

l ȘOFER categora C+ E transport intern 
(prelată + cisternă) l OPERATOR FAC-

TURARE cu experienţă şi cunoştinţe POS, 
case de marcat etc  l STIVUITORIST 
l AMBALATORI DE LICHIDE. 

CV-uri la e-mail: office@newdesigncomposite.ro  Interviu-
rile se vor ţine la sediul firmei din Bdul Petrochimi ştilor nr. 

45, Piteşti, vizavi de Vama Piteşti. Tel. 0744 626 100.

Firmă de construcții 
angajează: 

- DULGHERI 
- SUDORI 

- TINICHIGII
- INSTALATORI 

SANITARI.
Relații, la tel. 

0761.348.179. 
CV-urile pot fi trimise 

la adresa de e-mail: 
corina@zeussa.ro

SC CONARG CONSTRUCT SRL 
ANGAJEAZĂ:

n CONTABIL ŞEF
n LĂCĂTUŞ CONFECŢII METALICE - 
cunoştinţe Desen tehnic n SUDORI MIG-
MAG  n  VOPSITOR INDUSTRIAL

Relaţii, la tel. 0745 109 801 sau la sediul firmei din 
Str. Depozitelor Nr.10, Mun.Pitesti.

CV-uri pe adresa: carmen.preoteasa@conarg.ro

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

ANGAJĂM
INSTALATORI

TERMO-SANITARI,
SALARIU MOTIVANT, 

integral pe contract de 
muncă, pentru lucrări 

numai în ARGEŞ, 
program de lucru de 8 ore, 

de luni până vineri.
Tel. 0724594447.

FIRMĂ DE 
CONSTRUCȚII, 

angajează 
TOPOMETRIST. 

Relații la tel.
 0761 348 179.

Laguna Technology 
angajează 

ŞOFERI 
DUBĂ FRIGO 

40 TONE.
Relaţii, la tel.  

0721 369 137.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze 

- MUNCITORI necalifi-
cati (SĂPĂTORI). 

Tel. 0722301315.

SC ALFA ROM angajează pentru atelierul din Mărăcineni:
- STIVUITORIST cu atribuţiuni recepţie materiale- 
1 post (să ştie să măsoare cu şubler şi ruleta);
- SABLATOR piese metalice - 1 post 
(se acceptă fără experienţă)
- LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE 
cu experienţă - 2 posturi, cunoscător desen tehnic, ;
- LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE,
 începători - 1 posturi 

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

Selecţia se face pe bază de interviu şi probă de lucru. 
Informaţii la tel: 0726372251. CV, la e-mail: 
recrutare@alfarom.net , fax 0348401904.

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ: 

  n  LĂCĂTUŞ CONSTRUCŢII 
METALICE 

n CONTROLOR 3D 
n  RECTIFICATOR 

n SUDOR(MIG MAG, TIG). 
Dacă sunteţi interesaţi de un loc de muncă care vă oferă:
 Contract de muncă pe perioadă nedeterminată   

Condiţii de muncă şi salarizare motivante   Al 13-lea sala-
riu/an   Tichete de masă (20 lei/tichet)   Decontare sumă 
transport   Formare continuă   Posibilitate de deplasare 
în străinătate, în funcţie de postul ocupat   Asigurări de 
sănătate.

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.

CAUT profesor 
de limba engleză, pentru 

meditaţii la domiciliu, 
copil de 6 ani, în Piteşti. 

Tel. 0761.348.179.
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