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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND 2 centrale 
termice: Motan- 300 
lei ºi Ariston- 300. 
Tel. 0723676511. 
(C.231220210001) 

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

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.201220210012) 

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 Cielo Executive, ben-
zinã, 2003, unic proprietar, 
203.000 km, fãrã accidente, 
stare bunã de funcþionare, 
AC, alarmã, radiocasetofon, 
proiectoare de ceaþã, revizii 
la zi, ITP valabil 16.06.2022, 
5.000 lei. 0748429859. 
(C.171220210006)

STRĂINE
VÂND Volvo C 30, gri 
închis, an de fabricaþie 
2009 , tapiþerie piele na-
turalã culoare bej. Maºi-
na este intr-o stare forte 
bunã. Tel. 0763456166.  
(C.211220210001) 

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
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.

CADASTRU
CERTIFICAT ENERGETIC 

Tel. 0248 610 093, 
0744 815 510

www.cadastru-arges.ro
www.certificatenergetic-arges.ro  

TERENURI
TEREN intravilan ªtefã-
neºti- Primãverii, 9.500 
mp, utilitãþi, parcelabil, 
negociabil. 0729151416.
(C.031220210004)

VÂND TEREN 
50.000 mp, situat vizavi de 

reprezentanţa FORD, lângă
Jupiter City - Carrefour, 

deschidere 250 m.
Tel. 0799 00 88 22.

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

VÂND teren Piteºti, Nord, 
320 mp, în spatele blocu-
lui B4. Tel. 0740968881. 
(C.161220210003)

SPAŢII

ÎNCHIRIEZ
HALĂ SERVICE,

 STRADAL, DEPOZITELOR, 
393 MP. 

TEL. 0799 00 88 33. 
ÎNCHIRIEZ camere, prefe-
rabil birouri, suprafeþe de 
15 mp, b-dul. Republicii, 
nr. 112. Tel. 0728740082.  
(C.081120210012)

ÎNCHIRIERI
OFER închiriere ca-
mere cu baie pro-
prie. Tel. 0762277072.  
(C.201220210005)

OFER închiriere garsoni-
erã, ultracentral, termen 
lung, 900 lei. 0745082411. 
(C.221220210006)

OFERTÃ! Închiriez ca-
mere, mobilate la vilã, 
Nord- Kaufland, 300 lei/ 
persoanã. 0772031155.  
(C.151220210009)

OFER spre închiriere gar-
sonirã 45 mp, mobilatã uti-
latã, centralã, Trivale- Com-
plex 2. Tel. 0745061609. 
(C.171220210005)

PRIMESC în gazdã la casã 
bãieþi/ familie, Prundu- Cra-
iovei. Tel. 0722786405.  
(C.201220210008)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, open 
space, bloc nou, et. 1, 
loc de parcare, Fraþii Go-
leºti, pretabil ºi spaþiu co-
mercial, 450 euro, nego-
ciabil. Tel. 0758872812.  
(C.161220210005)

OFER închiriere gar-
sonierã zona Rãzbo-
ieni (D. 2), mobilatã, uti-
latã. Tel. 0762605804. 
(C.271220210001)

PROPRIETAR! Închiri-
ez garsonierã, confort 

I, Craiovei, recent 
finisatã, mobilatã, 

utilatã nou,  condiþii 
deosebite. Exclus 
animale compa-
nie. 0741015609. 
(C.271220210002) 

CUMPĂRĂRI
AUTO

CUMPÃR calorifere din 
fontã ºi maºini vechi pen-
tru programul RABLA. 
Confecþionez cazane la 
comandã. 0742348434. 
(C.271220210008)

CUMPÃR autoturisme ºi 
autoutilitare, pentru dez-
membrare, româneºti ºi 
strãine. Tel. 0721956599. 
(C.271220210005)

PRESTĂRI
SERVICII

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

AMENAJÃRI interioare/ ex-
terioare. Tel. 0720538595. 
(C.271220210006)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

DOMN serios caut  bãrbat 
sã mã îngrijeascã la domici-
liu. Tel. 0771043519.

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

CAUT profesor 
de limba engleză, pentru 
meditaţii la domiciliu, co-

pil de 6 ani, în Piteşti. 
Tel. 0761.348.179.

MAGIE
GHICESC în cãrþi ºi cafea. 
Dezleg farmece, cununii ºi 
blesteme. Tel. 0751419859. 

(C.211220210006)

MEDICALE
CAUT 

MEDIC 
SPECIALIST 
MEDICINA 
FAMILIEI 

pentru preluare cabinet 
medical situat în com. 

Stâlpeni - Argeş. 
Inf. la tel. 0723419525.

PIERDERI
PIERDUT certificat de 
membru OAMGMAMR fili-
ala Argeº, nr. AG 001144, 
pe numele Pravãþ Mirabe-
la Diana. Se declarã nul.  
(C.201220210004)

MATRIMONIALE
DOMN, 60 ani doresc cu-
noºtinþã doamnã vârstã 
apropiatã pentru prietenie/ 
cãsãtorie. Tel. 0745565610. 
(C.201220210001)

TÂNÃR caut doamnã/ dom-
niºoarã pentru prietenie/ 
cãsãtorie. Tel. 0786330932.  
(C.111120210002)

CAUT doamnã tânãrã pen-
tru a petrece sãrbãtorile. Se-
riozitate. Tel. 0735641935.  
(C.221220210005)

DOMN, 48 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie, cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.131220210002)

DOMN serios divorþat, 
48 ani caut doamnã se-
rioasã pentru relaþie de 
duratã. Tel. 0740959229.  
(C.231220210002)

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

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

DOMN serios, serviciu sta-
bil, permis ºi auto doresc 
cunoºtinþã cu doamnã 35- 
45 ani, frumoasã, curatã, 
elegantã ºi cu casã numai 
pentru cãsãtorie. Rog ºi ofer 
seriozitate. 0769214783.  
(C.201220210011)

DOMN, 45 ani, doresc cu-
noºtinþã cu doamnã, vârstã 
apropiatã, pentru relaþie 

MASAJ de relaxare numai pentru per-
soane serioase. 0751329835.  (C.b.f. 
3866)

BRUNETÃ, 25 ani, drãguþã ºi curatã, am 

locaþie. 0724648518. (C.141220210009)

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. 
(C.201220210016)

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.

07.01.2022

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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serioasã. 0754432972. 
(C.231220210003)

ANIMALE
VÂND porc þarã 180 kg, 
preþ 14 lei. Tel. 074843035. 

VÂND porc de þarã 
120 kg, preþ 14 lei. Tel. 
0771170754. 

ANGAJĂRI
ANGAJÃM agenþi de secu-
ritate pentru obiective din 
Bucureºti. Salariu 1.800 
lei net+ transport gratuit. 
0731630929; 0799746324.   

(C.f. 5178)

ANGAJEZ ºofer TIR cu 
experienþã pe relaþia Ro-
mânia- Franþa, tur- re-
tur.  Salariu fix+ bonu-
suri. Tel. 0745002452. 
(C.201220210006)

S.C. Angajeazã ope-
rator calculator cu per-
mis. Tel. 0736373575.  
(C.221220210003)

CÃMIN de bãtrâni angajea-
zã infirmierã. 0747136475. 
(C.221220210004)

S.C. ANGAJEA-
ZÃ femeie de servi-
ciu. Tel. 0760238308.  
(C.221220210007)

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

ANGJEZ ºofer TIR Turcia, 
500 euro cursa + salariu 
pe þarã. Tel. 0721956599. 

(C.271220210003)

ANGAJEZ muncitor pen-
tru parc dezmembrãri 
auto, platã zilnicã sau lu-
nar. Tel. 0721956599. 
(C.271220210004)

CÃMIN de bãtrâni an-
gajeazã urgent infirmi-
erã. Tel. 0766683524 
(C.271220210007)

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!

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.

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.

Societate de constructii 
cu experienţă angajează 

MUNCITORI 
CALIFICATI: 

SUDORI, LĂCĂTUŞI 
MECANICI şi 

VOPSITORI STRUC-
TURI METALICE.” 

- salarii atractive -
 Telefon   0799 803 583; 

0727 760 240.“

CM COLLECTION 
angajează

CROITORESE 
 cu experienţă,
lucru în serie.

Tel. 0744321518
/0728187286.

INFORMARE
Această informare este efectuată de: COMUNA MERISANI, 
JUDETUL ARGEŞ Telefon/fax: 0248/763201; 0248/763250, ce 
intenţionează să solicite de la ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ 
“APELE ROMANE”, Administraţia Bazinală de Apă  Argeş -Ve-
dea, Aviz de gospodărire a apelor pentru: ,,Extindere reţea de 
alimentare cu apă strada Vilelor, comuna Merişani, judeţul 
Argeş”.
Persoanele care doresc şi transmită observaţii, sugestii şi reco-
mandări se pot adresa solicitantului la adresa:
- Primăriei Comunei Merişani, cu sediul în comuna Merişani, 
str. Principala nr. 1, judeţul Argeş telefon/ fax: 0248/763201; 
0248/763250; prin reprezentantul său lonescu Marius Luigi, în 
calitate de primar;
- Administraţiei Bazinale de Apă ARGEŞ -VEDEA Piteşti, str. 
Câmpulung, nr. 6-8, cod postal 0300, tel.0248-223449.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
P.F.A. ŞERBAN SILVIA LILIANA, titular al planului: Plan Urban-
istic Zonal pentru schimbare destinaţie şi reglementare urbanistică 
în vederea realizării investiţiei:”Construire hală producţie peleţi/
brichete”, în comuna Călineşti, sat.  Călineşti, jud. Argeş, generat de 
imobilele cu nr. cadastral 85991, înscris în C.F. nr. 85991 şi nr. cadas-
tral 85992, înscris  în C.F. nr.  85992 - comuna Călineşti, jud. Argeş, 
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - 
nu necesită parcurgerea procedurii de evaluare 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 re-
alizare a evaluări de mediu pentru planuri şi programe;
- Pe parcursul derulării etapei proceduri de reglementare, publicul 
a fost înştiinţat asupra depunerii solicitării avizului de mediu, prin 
anunţuri repetate în presă.  Nu s-au înregistrat reacţii negative din par-
tea publicului referitoare la planul mai sus menţionat.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului 
propus por fi consultare 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 identificare Ia sediul APM 
Argeş, str. EgaIităţii, nr. 50 A, în perioada (10 zile de la publicare).

INFORMARE
MEAT SUIN PROD COOPERATIVĂ AGRICOLĂ, codul 
fiscal.40303100, nr. de înmatriculare la Registrul Comerţului 
C3/3/13.12.2018, cu sediul în sat Bradu, Comuna Bradu, Str. 
Principală, nr. 279, Camera 3, Judeţul Argeş, solicită de la Ad-
ministraţia Bazinală de Apă Arges - Vedea , aviz de gospodărire 
a apelor PENTRU PROIECTUL PLAN URBANISTIC ZON-
AL PENTRU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ŞI REGLE-
MENTARE URBANISTICĂ ÎN VEDEREA REALIZĂRII 
INVESTIŢIEI: ‘’CONSTRUIRE ZONA PENTRU DEPOZI-
TARE, UNITĂŢI AGRICOLE ŞI SILOZURI PENTRU DE-
POZITARE CEREALE.’’ Amplasament: nr. cadastral 83000, 
comuna Oarja, judeţul Argeş.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii 
apelor 107/ 1996, cu modificările şi completările ulterioare. 
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu pri-
vire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta 
solicitantul de aviz la sediul acestuia. Persoanele care doresc să 
transmită observaţii, sugestii ş  recomandări se pot adresa solic-
itantului după data apariţiei anunţului în ziar.

INFORMARE
PRIMARIA PIETROSANI anunța publicul interesat ca 
a depus la ABA Arges-Vedea Pitesti documentația teh-
nica pentru obținerea avizului de gospodărirea apelor 
pentru reactualizare PUG. Informații si sugestii se pot 
obține  la sediul primăriei după data de 29.12.2021.

Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu
LOGISTIC AGREGATE MUNTENIA SRL, anunţă publicul in-
teresat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul:”Exploatare agregate minerale perimetrul Mărăclneni, 
comuna Mărăcineni, judeţul Argeş”, propus a se realiza în comuna 
Mărăcineni, sat Mărăcineni, judeţul Argeş.
1. Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luar-
ea deciziei pot fi consultate  la sediul APM Argeş din Piteşti, str. Egal-
ităţii nr. 50, judeţul Argeş, în zilele de luni -vineri, între orele 9- 11, 
precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
2. Observaţiile / contestaţiile publicului se primesc la sediul au-
torităţii competente pentru protecţia mediului din Piteşti, str. Egal-
ităţii nr. 50, judeţul Argeş, în termen de 10 zile de la data publicării 
anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru pro-
tecţia mediului.

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu

S.C INVEST INTERMED GF IFN S.R.L., anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul: “ Construire clădire birouri” 
propus a fi amplasat în mun. Piteşti, Smeurei, nr. 56, jud. 
Argeş, titular S.C. INVEST INTERMED GF IFN S.R.L.
  Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Argeş, municipiul Piteşti, str. Egalităţii nr. 50 
A, jud. Argeş, în zilele de luni- vineri, orele 8.00- 13.00  şi 
la sediul  S.C INVEST INTERMED CF IFN S.R.L., mun 
Piteşti, str. Smeurei nr. 54, jud. Argeş.
Oboservaţiile publicului se primesc  zilnic la sediul APM 
Argeş, municipiul Piteşti, str. Egalităţii, nr. 5 0A, jud. Argeş.
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Societate comercială angajează: 
- AJUTOR BUCĂTAR 
cu sau fără experienţă

- GRATARAGIU
- VÂNZĂTOR LINIE AUTOSERVIRE 

(fete şi băieţi).  
Tel. 0741.761.423.

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.

DAPEROM - DEALER AUTORIZAT DACIA angajează 
INSPECTOR ITP clasa II. 

Avantaje: - contract de muncă pe perioadă nedeterminată.
- salariu atractiv , bonuri şi masă.
- oportunitatea dezvoltării unei cariere de succes în domeniul auto.
Cerinţe: - atestat inspector ITP.
- permis de conducere cat. B.
- cunoştinţe generale de utilizare PC( Word, Excel, Outlook).

Rog trimiteţi CV, la adresa: office@daperom.ro.

ANUNŢ (acesta este pentru etapa II
elaborare propuneri PUZ)

DOBRESCU RADU-ROBERT anunţă publicul interesat cu privire 
la începerea procedurii de informare și consultare a publicului 
- etapa II - de elaborare a propunerilor preliminare P.U.Z. și 
R.L.U. aferent planului în vederea „Construire hypermarket 
cu regim de ȋnălțime Parter ȋnalt + Etaj parțial, amplasare 
container reciclare, container imbiss, cort imbiss, post trafo, 
bazin rezervă incendiu, bazin retenție, stație ȋncărcare ve-
hicule electrice, amenajări exterioare în ȋncintă (rampă de 
andocare, platformă parcare, spații verzi, drumuri, trotuare, 
padocuri cărucioare), ȋmprejmuire, totem și elemente de 
semnalistică publicitară, accese rutiere și pietonale, racor-
duri la drumurile publice și organizare de șantier” pe terenul 
situat în municipiul Piteşti, strada Bd-ul Petrochimiștilor nr. 
21A, proiectant/elaborator S.C. HUNANEST S.R.L.
Persoanele interesate pot trimite observaţii în perioada 
27.12.2021 – 14.01.2022 la sediul Primăriei Municipiului 
Piteşti.

ANUNŢ VÂNZARE
LICHIDĂRI INFO CONSULT IPURL, in calitate de lichi-
dator judiciar al debitoarei SC BIFF INTERNATIONAL 
SRL-in faliment, CUI 7369952, J03/461/1995, având în vedere 
Hotărârea nr.717, pronunţată de Tribunalul Specializat Argeş în 
dosarul nr. 1304/1259/2011/a18 la data de 02.12.2021, în temei-
ul art. 411 şi urm. din Codul de procedură Civilă, organizează 
in data 19.01.2022, orele 11,00,  la sediul lichidatorului judiciar 
din Câmpulung, str. Republicii, nr.35, et.2, jud. Argeş,  licitaţie 
publică deschisă, cu strigare, având ca obiect  vânzarea ur-
mătoarelor bunuri mobile: I.Echipamente tehnologice: Mobil-
ier, aparatură, birotică; Aparate, instalaţii de măsură şi control, 
la preţul de 114.207 lei;  II. Stocul de marfă: la preţul de 159.080 
lei. Preţurile sunt fără TVA. 
In cazul in care bunurile nu se vând, se va organiza altă lici-
taţie publică in data de 26.01.2022, in aceleaşi condiţii, aceeaşi 
locaţie şi oră. Ofertanţii trebuie să consemneze o garanţie de 
10% din valoarea bunului ofertat, in contul RO45 PIRB 0303 
7303 7800 1000 deschis pe numele SC Biff International SRL 
la FIRST BANK SA-Piteşti. Relaţii suplimentare la telefonul 
0744.772.619, e-mail gheorghe.banu@gmail. com.

CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie al Societăţii APĂ-CANAL 2000 
S.A., cu sediul social în municipiul Piteşti, bulevardul 
I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, înregistrată la Ofi-
ciul Registrului Comerţului Argeş sub nr. J03/185/2000, 
având codul de înregistrare fiscală RO 13009001, în con-
formitate cu prevederile art. 117 şi art. 1372 din Legea 
societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, convoacă la data de 28.01.2022, 
orele 17.00, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
şi la orele 18.00, Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor, la sediul administrativ al societăţii din mu-
nicipiul Piteşti, strada Tudor Vladimirescu, blocul U2-U3, 
parter, judeţul Argeş.   

Ordinea de zi a şedinţei Ordinare este următoarea:
1. Alegerea a doi administratori la Societatea S.C. 
APĂ-CANAL 2000 S.A. conform prevederilor art. 21 alin. 
7 din Actul constitutiv al societății.
2. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Soci-
etăţii APǍ-CANAL 2000 S.A. pe anul 2022. 
3. Diverse.
Ordinea de zi a şedinţei Extraordinare este următoarea:
1. Aprobarea Actului Adiţional nr. 57 la Contractul de Del-
egare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă 
şi de Canalizare nr. 1/26.03.2010 încheiat între Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară Argeş şi S.C. APĂ-CANAL 
2000 S.A., conform art. 18, alin. 4, lit. b din Actul Consti-
tutiv al societăţii.
2. Aprobarea numărului maxim de personal la Societatea 
APĂ-CANAL 2000 S.A., conform prevederilor art. 18, alin. 
4, lit. b din Actul Constitutiv al societăţii.
3. Diverse.
Materialele incluse pe ordinea de zi pot fi obţinute de la 
sediul societăţii ori de pe pagina de internet www.apaca-
nal2000.ro.
Acţionarii exercită dreptul de vot în adunarea generală, 
proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă 
conform art. 120 din Legea nr. 31/1990, pot vota prin vot 
deschis personal, prin reprezentare, prin corespondenţă 
sau prin mijloace electronice conform art. 44 din OUG 
nr. 109/2011, şi prin vot secret numai pentru alegerea/
revocarea membrilor Consiliului de Administraţie şi Au-
ditorului Financiar.
Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de 
către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunar-
ea generală şi sunt postate pe portalul şedintelor AGA 
destinat acţionarilor sau pot fi ridicate de la Secretariatul 
tehnic AGA.
În situaţia neîndeplinirii cvorumului necesar la prima con-
vocare, şedinţele se reconvoacă în data de 31.01.2022, 
orele, ordinea de zi şi locul de desfăşurare ale şedinţelor 
fiind aceleaşi.   

PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE,
 Mihai FOAMETE

CONVOCATOR 
            I. Consiliul  de Administratie al societatii Vinalcool Arges S.A., cu sediul social in b-dul Nicolae Balcescu, nr.156, mun. 
Pitesti, jud. Arges, inmatriculata la O.R.C. Arges sub nr. J03/42/1991si C.U.I. RO128620, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990/R, 
a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Legea nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente 
financiare si operatiuni de piata, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul 
Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 30.12.2021, considerata data de referinta, pentru data de 11.01.2022, ora 12,  respectiv 13, 
la sediul social de mai sus.
           In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al societatii, se con-
voaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990/R, cea de-a doua A.G.O.A si A.G.E.A. pentru data de 12.01.2022, ora 
12, respectiv 13, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
            I. Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:
1. Aprobarea demisiei d-lui Dragusin  Mircea – Marian  din mandatul de Administrator  al Consiliului de Administratie al societatii.
2. Aprobarea numirii  d-soarei Dragusin  Ramona-Elena  ca Administrator  in Consiliul de Administratie al societatii.
3. Aprobarea  propunerii de realizare de investitii in productie prin accesarea fondurilor europene de dezvoltare,  in baza contract-
elor incheiate cu firme de specialitate in domeniu.
4. Aprobarea alocarii amplasamentului din constructia C10, b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, mun. Pitesti, jud. Arges, in vederea 
implementarii si darii in folosinta a proiectului Fabrica de hartie din fonduri europene, in baza contractului incheiat in acest sens 
cu firma de consultanta CRIUS S.R.L.
5. Aprobarea construirii unei hale din confectii metalice si panouri sandwich in perimetrul punctului de lucru din comuna Calin-
esti, jud. Arges, pe baza de proiect tehnic, in vederea punerii in functiune si a autorizarii.
6. Aprobarea datei de 28.01.2022 ca data de inregistrare si a ex-date- 27.01.2022, pentru identificarea actionarilor asupra carora se 
rasfrang hotararile A.G.O.A. din data de  11.01./12.01.2022.
         II. Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:
1. Aprobarea propunerii de vanzare si/sau inchiriere  de active ( terenuri si constructii, ) din patrimoniu in vederea bunei desfasu-
rarii a activitatii economice,  respectiv :  Sectia productie Pitesti – imobil amplasat in b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, mun. Pitesti, 
jud. Arges, inscris in Cartea Funciara  nr. 82068  a UAT Pitesti (nr. cadastral 1870-dezmembrat in 1870/1, 1870/2, 1870/3, 1870/4 si 
1870/5),   Distilaria Samara –imobil amplasat in comuna Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges, inscris in Cartea Funciara nr. 631/N  
a UAT Poiana Lacului (nr. cadastral 1029 si 1032)  si  Distilaria Domnesti – imobil amplasat in comuna Domnesti, jud. Arges, inscris 
in Cartea  Funciara nr. 469  a UAT Domnesti (nr. cadastral 39).
2. Aprobarea dezmembrarii suprafetei de 5.533 m.p. teren curti-constructii si a constructiilor C1-C9 de pe aceasta, identificata cu 
numarul cadastral 85717 ( din activul  Sector de vinificatie Costesti, amplasat in str. Industriilor, nr. 1, oras Costesti, jud. Arges, 
numar cadastral 80432, alcatuit din teren intravilan categoria curti-constructii in suprafata din acte de 7.975,40 m.p. si suprafata 
din masuratori 7.213,20 m.p. si constructii C1-C19 in suprafata construita la sol de 2.531,10 m.p.) si vanzarea acestora la pretul de 
250.000 lei, potrivit Raportului de evaluare intocmit in acest sens.
3. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru in str. Margeanului, nr. 10-12, Cladirea C5, mun. Bucuresti, Sector 5, conform Con-
tractului de inchiriere nr. 25/28.06.2021.
4. Aprobarea desfiintarii punctului de lucru din b-dul Republicii, nr. 55-57, Cladirea C1, Parter-Etaj 1, mun. Pitesti, jud. Arges.
5. Aprobarea completarii art. 3 alin. (4) din Actul Constitutiv -in sensul infiintarii unui punct de lucru, respectiv a desfiintarii unui 
punct de lucru si a modificarii Anexei nr.2 la Actul constitutiv al societatii- privind componenta Consiliului de Administratie.
6. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al societatii, conform hotaririlor A.G.O.A. si A.G.E.A. din 11.01./12.01.2022.
7. Aprobarea imputernicirii d-nei Ghita Elena pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii, inregistrarii, 
publicarii hotararii A.G.O.A. si A.G.E.A. la O.R.C. Arges. 
8. Aprobarea datei de 28.01.2022 ca data de inregistrare si a ex-date- 27.01.2022, pentru identificarea actionarilor asupra carora se 
rasfrang hotararile  AG.E.A. din data de  11.01./12.01.2022.
            III.Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, inregistrati la data de 
referinta, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A si A.G.E.A. (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau 
de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala) - potrivit art. 92 alin. 3 lit. a) din Legea nr. 24/2017, in termen 
de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator si/sau de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. si A.G.E.A.- potrivit art. 92 alin. 3 lit. b)  din Legea nr. 24/2017. Potrivit art. 92 
alin. 4 din Legea nr. 24/2017, aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris si transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace 
electronice.
           Conform art. 92 alin. (6) din Legea nr. 24/2017, in situatia in care exercitarea dreptului prevazut la alin. (3) lit. a) determina 
modificarea ordinei de zi a A.G.O.A. si A.G.E.A. déja comunicate, societatea va face disponibila o ordine de zi revizuita, in aceeasi 
procedura cu cea anterioara, astfel incat actionarii sa desemneze un reprezentant sau voteze prin corespondenta.
          Termenul de exercitare a dreptului actionarilor prevazut de art. 92 alin. (5) din Legea nr. 24/2017 este data de 27.12.2021.
         Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de ordinea de zi, mai sus mentionata, raspunsurile urmand a fi 
publicate pe pagina de internet a societatii www. vinalcoolarges.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societatii astfel 
incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 27.12.2021, ora 15, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar 
si cu majuscule « Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 11.01./12.01.2022 ».
           Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. isi pot exercita dreptul de 
a participa si de a vota in  A.G.O.A. si A.G.E.A. direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala.
          Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la  A.G.O.A.si A.G.E.A. este permis prin simpla probă a identităţii acestora după 
cum urmează:
  a) în cazul acţionarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;
  b) în cazul persoanelor juridice, pe baza prezentării unei copii a certificatului constatator sau echivalent şi a actului de 
identitate a reprezentantului legal sau, după caz, a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice (în 
cazul în care nu participă la A.G.O.A. si AGEA reprezentantul legal al acţionarului instituţional);
  c) în cazul participării prin reprezentant convenţional, documentele prevăzute la lit. a) sau b) la care se adaugă împuter-
nicirea specială sau generală.
  Calitatea de reprezentant legal se dovedeşte prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de O.R.C. (sau de către 
altă instituţie având o autoritate similară din ţara de rezidenţă a acţionarului persoană juridică străină), în original sau copie confor-
mă cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGA. Documentele care atestă calitatea 
de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere, realizată de un traducător 
autorizat, în limba română.
In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentantii pentru a participa si vota in cadrul   A.G.O.A. si A.G.E.A., notificarea de-
semnarii acestora va fi transmisa societatii numai in scris.
Formularele de buletine de vot prin corespondenta si de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in  A.G.O.A. si A.G.E.A. 
se pot obtine de la sediul societatii, precum si de pe pagina de internet sau faxul societatii.
Buletinele de vot prin corespondenta, in limba romana, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, impreuna cu o copie 
a actului de identitate vor fi depuse sau expediate la sediul societatii pana cel tarziu la data de 07.01.2022, ora 12, in plic inchis, cu 
mentiunea scrisa in clar si cu majuscule « Vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Ac-
tionarilor din 11.01./12.01.2022 ».
Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul de mai sus  nu vor fi luate in calcul pentru deter-
minarea cvorumului de prezenta si de vot, precum si la numaratoarea voturilor in A.G.O.A. si A.G.E.A.
Procurile generale si speciale, in limba romana, vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul societatii astfel incat sa fie inregis-
trate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 07.01.2022, ora 12, conform art. 92 alin. (14) din Legea nr. 24/2017 si  in plic 
inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule - Pentru Adunarea Generala  Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 
11.01./12.01.2022 ».
Procurile generale si speciale care nu sunt primite in forma si termenul de mai sus nu vor fi acceptate de societate.
Numai persoanele care sunt inregistrate in registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A., ca actionari la data de referinta 
au dreptul de a participa si de a vota in cadrul  A.G.O.A. si A.G.E.A. din data de 11.01./12.01.2022 personal, prin reprezentant sau 
prin corespondenta.
Documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri 
de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in 
A.G.O.A. si A.G.E.A. se afla la dispozitia actionarilor la sediul social (in zilele lucratoare intre orele 8-16), prin fax sau postate pe 
pagina de internet a societatii, incepand cu data de 10.12.2021.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel.: 0348/730787, fax: 0348/730770, e-mail: office@vinalcoolarges.ro.Convocatorul se va 
publica in presa si in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, DRAGUSIN MARIAN
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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.

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.

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.

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.

 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 .

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.    

   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

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 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.

DEALER AUTOTURISME DACIA angajează 
RESPONSABIL PARC AUTO. 

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

SC DELTA PLUS TRADING SRL angajează 
ELECTRICIAN AUTO, 

cu experienţă. 
Relaţii, tel. 0744 626 203.

SC ZIP ESCORT SRL 
angajează  AGENŢI 
DE SECURITATE 

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

FIRMĂ DE 
CONSTRUCȚII, 

angajează 
TOPOMETRIST. 

Relații la tel.
 0761 348 179.

RIN SERV WOOD SRL 
angajează 

LUCRĂTOR 
COMERCIAL 

pentru depozit materiale 
construcții zona Bascov. 

Tel. 0760695544.

ANGAJEZ 

BUCĂTAR. 
Program 4 ore.

Salariu 2.000 lei/net. 
Tel. 0722.247.801.
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