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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 prune, 
40 grade, 100 litri sau 

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

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

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

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

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

0725511165. 

VÂND scaun cu rotile nou 
sigilat, pentru adult cu han-
dicap. Tel. 0722665945. 
(C.151220210002)

VÂND plãci vechi de muzicã 
popularã cu soliºti vechi, din 
anii 50-60. Tel. 0771455732. 
(C.151220210003)

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)

Anunţuri la telefon
VÂND Cielo Executive 
2003, unic proprietar, 5.000 
lei. 0748429859.

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.

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

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

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

OFER închiriere garsoni-
erã Gãvana, utilatã ºi mo-
bilatã, preþ negociabil. Tel. 
0771615823. (C.07122001)

ÎNCHIRIEZ camerã la 
casã, una- douã persoane, 
pe termen lung, Trivale. 
0751602594. (C.09210007)

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

OFER închiriere garso-
nierã, toate condiþiile, 
Smeura, 3.5 km Piteºti, 
550 lei. Tel. 0786333090.  
(C.141220210012)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

FAMILIE tânãrã de la 
þarã cãutãm sã îngrijim o 

bãtrânã. Oferim toate con-
diþiile. Tel. 0759695402.  
(C.071220210005)

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)

MEDICALE
CAUT 

MEDIC 
SPECIALIST 
MEDICINA 
FAMILIEI 

pentru preluare cabinet 
medical situat în com. 

Stâlpeni - Argeş. 
Inf. la tel. 0723419525.

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)

AMENAJÃRI interioa-

re. Tel. 0759755978. 
(C.141220210005)

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

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

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

„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.

MATRIMONIALE
DOMN, 49 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-

etenie, cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.011120210001)

TÂNÃR caut doamnã/ dom-
niºoarã pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 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)

DOMN, 50 ani, fãrã obli-
gaþii doresc cunoºtinþã 
cu doamnã, vârstã apro-
piatã. 0743356969.  
(C.071220210007)

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)

MASAJ de relaxare numai pentru 
persoane serioase. 0751329835.  
(C.131220210010)

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

BRUNETÃ, sunã-mã ºi vin la tine! Pi-
teºti. 0727695729. (C.151220210004)

BLONDÃ, ofer clipe minunate. Tel. 
0790443340.  (C.151220210005)

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

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)

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

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

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

ANGAJEZ muncitori 
necalificaþi; muncitori 
permis cat. B ºi strun-
gar( posibil ºi pensio-
nar). Tel.  0761649138.  
(C.071220210003)

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

COMPANIA Eprom Ca-
blaj System SRL- Bascov 

angajeazã confecþioneri 
cablaje. Avantaje: pro-
gram luni- vineri; tichete 
de masã; decont parþial 
transport; siguranþa unui 
loc de muncã stabil. Ce-
rinþe: rapiditate ºi dexte-
ritate în muncã; atenþie la 
detalii; învãþarea rapidã a 
lucrurilor noi; experienþa 
în domeniul producþiei 
constituie avantaj. Relaþii: 
tel. 0348/ 808970 sau tri-
mite-þi C.V. pe mail: apo-
pa@genar isgroup.com 
(C.101220210003)

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

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

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

ANGAJEZ lucrãtor co-
mercial magazin pom-
pe funebre, permi-
sul auto constituie 
avantaj. Tel. 0755543863. 
(C.081220210007)

ANGAJEZ îngrijitoa-
re bãtrâni ºi bucãtar. 

Tel. 0757767857. 
(C.280620210001)

ANGAJEZ personal spãlã-
torie auto. 0747070439. 

ANGAJÃM urgent agenþi 

de securitate cu experi-
enþã pentru obiective Bu-
cureºti. Transport asigurat 
gratuit. Tel. 0799746324; 
0737039536. 

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) 

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.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu

SC VERITAS FAVORIT SRL anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul ,, Construire clădire cu spaţii comerciale (parter+1 
etaj parţial), modificare faţade hală extinsă C1, refacere îm-
prejmuiri şi racord utilităţi, amenajare alei şi parcări,, pro-
pus a fi amplasat în oraşul Ştefăneşti, str. Oţeleşti-Ştefăneşti nr. 
1A, şi 1, număr cadastral 90965, judeţul Argeş.
  Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la se-
diul APM Argeş, str. Egalităţii nr.50 A, jud. Argeş şi la sediul 
SC VERITAS FAVORIT SRL, din Piteşti, cartier Trivale, str. 
Complex II Favorit, judeţ  Argeş în zilele de luni până joi, între 
orele 9-13.
Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Argeş, 
str. Egalităţii nr.50A, jud. Argeş.

Anunt de mediu
SC PREFAB MUNTENIA CONSTRUCT, cu se-
diul în sat Palanga com Popeşti jud. Argeş prin 
cererea depusă la APM Argeş a solicitat autor-
izaţie de mediu  pentru desfăşurarea activităţii:  
Extracţia pietrişului, nisipului, argilei şi caoli-
nului, Bazin Piscicol cu exploatare de agregate 
minerale,  în localitatea  Izvoru, com Izvoru, jud. 
Argeş.
Informţii 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 lu-
crătoare de la publicarea (afişarea) anunţului.

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.

Societatea APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti, 
cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu 
nr. 24A, judeţul Argeş, ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru 
ocuparea unui post de DRENOR la Secţia Operare Ca-
nalizare Zona Metropolitană.
Atribuţiile de bază ale postului de drenor constau în 
executarea lucrărilor de întreţinere şi remediere a ava-
riilor pe reţelele de apă uzată şi la staţiile de repompare 
a apei uzate.
Condiţiile de participare la concurs sunt: studii medii 
(minim şcoală profesională); capacitate de lucru indi-
vidual şi în echipă; cunoştinţe în domeniul întreţinerii şi 
remedierii avariilor pe reţelele de apă uzată şi la staţiile 
de repompare a apei uzate; disponibilitate pentru pro-
gram de lucru flexibil.
Concursul se face pe bază de interviu.
Documentele necesare pentru înscrierea la concurs: 
cerere generală, Consimţământ şi Informaţii la colect-
area datelor cu caracter personal direct de la persoa-
na vizată (se descarcă de pe site-ul societăţii, secţiunea 
„Clienţi - Formulare‟), CV, copii după actul de identitate, 
actele de studii.
Acestea se pot transmite pe adresa de e-mail: contact@
apa-canal2000.ro sau se pot depune la ghişeul unic al 
societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Bră-
tianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 22.12.2021, 
inclusiv, orele 16.00.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne 
contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lu-
crătoare, între orele 08.00 - 16.00. Societate comer-

cială angajează 
AJUTOR 

BUCĂTAR.  
Tel. 0741761423, 

0740563166.
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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 oper-
are PC; permis conducere 
cat. B. Tel. 0745211441. 
CV-uri e-mail: office@

daperom.ro

OPERAŢII DE CATARACTĂ
Fără injecţie doar cu picături

Nou!!! 
Exclusivitate în Argeş injecţii 
intraoculare cu AVASTIN±TA 

pentru degenerescenţa 
maculară şi diabet.

La CLINICA DE OFTALMOLOGIE 

DOCTOR DIACONU
Programări la tel. 

0348/807890, 0348/807891, 
0749/107756 sau 

E-mail: contact@clinicadiaconu.ro
Filme video pe www.clinicadiaconu.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.

ANGAJĂM PERSONAL CALIFICAT:
n  FINISORI n  MONTATORI rigips
n  MONTATORI gresie, faianţă.

Aşteptăm CV-urile la adresa de mail: 
recrutare.group@yahoo.com  / Informaţii,  la 

tel.:  +40 754.074.889 / +40 747.198.704.

ANGAJĂM ÎN CONDIŢII AVANTAJOASE 
PERSONAL CU EXPERIENŢĂ:
n LĂCĂTUŞI mecanici şi instalatori
n SUDORI autorizaţi.

Aşteptăm CV-urile la adresa de mail: 
recrutare.group@yahoo.com  / Informaţii,  la 

tel.:  +40 754.074.889 / +40 747.198.704.

CONVOCARE
Consiliul de Administraţie al S.C. B.A.T. BASCOV S.A convoacă Adunarea Gener-
ală Ordinara a Acţionarilor în data de 20.01.2022, ora 11, la sediul societăţii    din  
Bascov, str. Paisesti DN nr. 5, judetul Arges  pentru toţi acţionarii înregistraţi în Regis-
trul Acţionarilor la data de referinta 17.01.2022.
În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionată, AGOA se va ţine 
la data de 21.01.2022,  la aceeaşi ora, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

 Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Stabilirea  indemnizatiilor Presedintelui si membrilor Consiliului de Administratie  
alesi conform Hotararii nr 02/03.09.2021, indemnizatie ce se acorda incepand cu data 
alegerii noului Consiliu de Administratie. Informatii despre  valoarea indemnizatiilor 
se  pot afla la sediul societatii.
2. Ratificarea Deciziei nr.5/23.09.2021 a Consiliului de Administratie prin care s-a 
aprobat numirea in functia de Director General, incepand cu data de 23.09.2021, a 
domnului Nadragea Florin, pentru o perioada de doi ani, respectiv pana la data de 
23.09.2023.
3. Aprobarea mandatarii domnului Lazar Ion  pentru   aducerea la indeplinire a hotara-
rii,   mandatarul  putand  delega puterile acordate   si catre o alta persoana.   
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din 
capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA cu con-
ditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus 
spre adoptare AGOA, precum si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA. Aceste drepturi pot fi 
exercitate numai  in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.
Actionarii pot participa personal /prin reprezentanti, mandatati  prin procura speciala.  
Actionarii persoane fizice vor face dovada prezentei  prin verificarea cu documentul de 
identitate a existentei  in Registrul Actionarilor la data de referinta.
Actionarii persoane juridice vor participa la adunare prin reprezentantul  legal sau per-
soana fizica imputernicita sa-i reprezinte si vor prezenta documente doveditoare in 
acest sens- document identitate si  certificat  constatator emis de Registrul Comertului 
sau imputernicire data de organul de conducere administrativ pentru aceasta adunare, 
fiind necesara prezenta acestora in Registrul Actionarilor la data de referinta.
Formularele pentru procura speciala se pot solicita societatii, prin e-mail,incepand cu 
data de 20.12.2021 si vor fi depuse in original, dupa completare si semnare  la sediul 
societatii, cel mai tarziu la data de 18.01.2022 ora 11.00, ca fiind data limita cand se va 
incheia un proces  verbal cu procurile existente.  Documentele si  materialele referitoare 
la ordinea de zi se afla la dispozitia actionarilor conform prevederilor legale, incepand 
cu data de 20.12.2021, consultarea acestora fiind posibila prin solicitarea prin e-mail.
Informatii pot fi obtinute la telefon 0248270872 si e-mail : office@batbascov.ro.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE, Dl Lazar Ion

SERVICE TOP AGRO 
angajează 

în condiţiile legii:  
- ŞOFERI 

DISTRIBUŢIE 
- MUNCITORI 

pentru magazinul de 
bricolaje din Călineşti. Se 
oferă pachet salarial at-

ractiv şi bonuri de masă. 
Relaţii, la tel. 

0745.056.264. 
CV-urile se pot 

trimite la e-mail:  
dan@servicetopagro.ro

SC ZIP ESCORT SRL 
angajează  AGENŢI 
DE SECURITATE 

-  zona Piteşti.
Relaţii, la telefon: 
0731.010.266 - 
Iordache Dorel.

RIN SERV WOOD SRL 
angajează 

LUCRĂTOR 
COMERCIAL 

pentru depozit materiale 
construcții zona Bascov. 

Tel. 0760695544.

Societate de transport 
angajează 

ŞOFERI CAMION 
(categoria B. C. E. ) 
pentru transport interna-

tional TUR - RETUR 
pe ruta 

ROMANIA - ITALIA, 
ROMANIA - FRANTA 

şi COMUNITATE. - 
salarii atractive - 

Telefon 0727 760 240.

CM COLLECTION 
angajează

CROITORESE 
 cu experienţă,
lucru în serie.

Tel. 0744321518
/0728187286.

SANDU MARIA anunta pub-
licul interesat asupra depunerii 
solicitarii de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul „Con-
struire imobil locuinte col-
ective (P+2E) si imprejmuire 
teren” propus a fi amplasat in 
comuna Bradu, sat Geamana, str. 
Pinului nr. 15, jud. Arges.
Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sedi-
ul APM Arges, str. Egalitatii nr. 
50 A, jud. Arges, in zilele de luni 
pana joi, intre orele 9-13.
Observatiile publicului se pri-
mesc zilnic, la sediul APM Ar-
ges, str. Egalitatii nr. 50 A, jud. 
Arges.
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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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