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VÂNZĂRI
DIVERSE

STÂLPI, ºpalieri metalici noi 
pentru garduri- vie, 2,10 m, 
17 lei/ bucatã. 0765376535. 
(C.290120210002)

DE VÂNZARE Drujba 
O-Mac OM-971! Moto-
ferăstraul profesional 
Oleo-Mac 071 are un 
motor de 70,8 cm3 

generând o putere de 
3,8 KW. Volum/Putere: 
70,8 cm3/5,1 HP-3,8 
KW. Lama (lungime): 

46-51-58-64 c/ 18 Lanţ 
(nivel x calibru) 3/8 : 
Combustibil: benzină 

fără plumb. Capacitatea 
rezervorului de combus-

tibil/ulei: 0,44 l /0,88 l  
Masă fără lanţ şi lamă: 

6,6 kg. Stare foarte 
bună, puţin folosit.  Preţ 
2.000 lei negociabil. Tel. 

0723.333.599.  

DE VÂNZARE Gene-
rator electric Loncin 
LC6500DDC-Z! Motor: 

0,56 Kw/3600 rpm Tipul 
motorului: Un cilindru, 4 
timpi, răcire cu aer, OHV 
Capacitate baie de ulei: 
1,1L Capacitate rezervor 
de benzină: 2,5 l timp de 
funcţionare fără oprire: 
13h Frecvenţă de lucru 
50 Hz /60 Hz Voltaj de 

lucru: 110V/115V/120V/
220V/230V/240V Prize 

de lucru: 2 x 220V şi 1 x 
380V. Putere nominală 
de lucru: 5,0Kw. Putere 

maximă de lucru 5,5 
Kw. Sistem de pornire: 
Sistem automatizare 

(demaror). Stare foarte 
bună, puţin folosit. Preţ 
3.000 lei negociabil. Tel. 

0723.333.599.

VÂND colþar pentru 
sufragerie, extensi-
bil, stare bunã. Tel. 

0741232652. 

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

VINDEM puieþi de tei ar-
gintii, sãlcii pletoase, pomi 
fructiferi ºi nuci, preþ ne-
gociabil. Tel. 0725183581. 
(C.110220210013)

VÂND 2 pavilioane 
apicole ºi fân( ªtefã-

neºti). Tel. 0767003901. 
(C.050220210001)

VÂND/ Închiriez garaj, pen-
tru autoturism/ punct de 
lucru/ depozit, 150 m de 
piaþa V. Milea. 0773317569.  
(C.120220210002)

VÂNZĂRI
AUTO

STRĂINE
CUMPÃR auto ºi autoutili-
tare, româneºti ºi strãine,  
pentru dezmembrare, even-
tual avariate. Ofer radiere, 
transport gratuit, plata pe 
loc. Vând piese din dez-
membrãri. Tel. 0733890093. 
(C.260120210015)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 2 ca-
mere semidecoman-
dat, etaj 3/ 4,  Calea 
Bucureºti, 55.000 euro ne-
gociabil. Tel. 0765269370. 
(C.120120210007)

VÂND apartamente 2 camere 
de lux, Platou Prundu, preþul 
58.000 euro. 0770809011.  
(C.221220200004)

VÂND apartament 2 ca-
mere, Kaufland- Craio-
vei( J-uri), finisaje mo-
derne, complet mobilat ºi 
utilat. Tel. 0740323201.  
(C.150120210008)

2 CAMERE, bloc nou, 
2020, Teilor, finisat, preþ 
accesibil. 0799008833. 
(221220200001)
VÂND apartament 2 ca-
mere, Craiovei, cf. 1. Tel. 
0722528297; 0741785027. 
(C.020220210002)

VÂND apartament 2 ca-
mere, Trivale- Complex 1, 
parter. Tel. 0763715912.  
(C.250120210015)

VÂND apartament 2 ca-
mere, confort 2, Trivale, 
parter, balcon, izolat, gre-
sie, faianþã, parchet, ter-
mopane centralã, mobilat- 
nemobilat. 0745986270. 
(C.090220210003)

VÂND apartament 2 came-
re, Tudor Vladimirescu, et. 1/ 
4, fãrã îmbunãtãþiri, preþ ne-
gociabil. Tel. 0746111814.  
(C.090220210013)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND/ Schimb aparta-
ment 3 camere, etaj, 4/4, 
Expo-Parc, 48.000 euro, 
negociabil. 0751776652. 
(C.210120210005)

VÂND apartament 3 came-
re, suprafaþã de 65 mp, Tri-
vale- izvor, Complex 1, etaj 

9/10, stradal, loc de parca-
re, dotãri; 2 bãi, 2 balcoa-
ne Open, aer condiþionat, 2 
debarale, centralã termicã, 
zugrãvit recent, mobilat cu 
gust, utilat (aragaz, frigider, 
maºinã spãlat), 59.500 euro, 
negociabil. 0720662162. 
(C.220120210001)

VÂND apartament 3 camere, 
cf. 2, Gãvana 2, îmbunãtãþit, 
complet mobilat, preþ ne-
gociabil. Tel. 0740061900.  
(C.050220210004)

VÂND apartament 3 ca-
mere, izolat, confort 1, 
Banatului parter, balcon, 
gresie, faianþã, termopan, 
centralã. 0753582071. 
(C.090220210002)

APARTAMENT 3 ca-
mere Teilor, construcþie 
2020. Tel. 0799008833.  
(221220200009

VÂND apartament 3 ca-
mere, confort 1,  Trai-
an. Tel. 0788613840. 
(C.090220210016)

VÂND/ Schimb apartament 
3 camere, Traian, cu aparta-
ment 2 camere, parter, 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 Mãrãci-
neni. Tel. 0752067353.  
(C.241120200011)

PROPRIETAR, vând 
vilã triplex nouã, Ba-
natului, curent trifaz. 
0721918129; 0744896025.
(C.050120210001)

VÂND casã Râncãciov- Cãli-
neºti, 4 camere+ teren. Tel. 
0765674586; 0772720908; 
Spania: 0034642720908. 
(C.150120210002)

DE VÂNZARE! Vilã P+ 1, 
Gãvana 3, lângã pãdure, 
suprafaþã utilã 220 mp, teren 
500 mp. Tel. 0723328355.  
(C.190120210007)

VÂND casã 4 camere+ 10 
ha teren în com. Scorniceºti, 
sat Teiuº. Tel. 0724416172.  
(C.210120210023)

VÂND casã cu etaj, 
toate utilitãþile, ªtefã-
neºti. Tel. 0745015619.  
(C.020220210011)

VÂND la Marcea, jud. Vâl-
cea, aproape de Târgul Sãp-
tãmânal, casã 2 camere( mo-
del garsonierã), canalizare, 
apã, renovatã pentru peste 
100 ani+ teren. Idealã pen-
tru o familie de pensionari 
sau tineri cãsãtoriþi cãrora le 
place la þarã. 0723981810.  

(C.280120210013)

VÂND casã str. Baloteºti, 
lîngã pãdure, 2020, 4 dor-
mitoare, 2 bãi, 105.000 
euro. 0799008822. 
(050120210016)

PROPRIETAR, vând te-
ren 1.150 mp, casã inclusã 
P+1, 160 mp, Valea Ursului( 
Bascov), 5 camere, 2 bãi, 
bucãtãrie, living, magazie, an 
construcþie 2007, structurã 
de lemn stratificat, ignifug, 
complet mobilatã ºi modern 
utilatã. Tel. 0728875307. 
(C.090220210008)

VÂND casã, com. Stolnici, 
toate utilitãþile.  0732522436.

TERENURI
TEREN intravilan ªtefã-
neºti- Primãverii, 8.000 
mp, utilitãþi, parcelabil, 
negociabil. 0729151416.  
(C.130120210016)

VÂND TEREN 
50.000 mp, situat vizavi de 

reprezentanţa FORD, lângă
Jupiter City - Carrefour, 

deschidere 250 m.
Tel. 0799 00 88 22.

VÂND 500 mp teren Bradu( 
5 km de la Tg. Sãptãmâ-
nal), utilitãþi la 90 m, 12.000 
euro. Tel. 0740323201.  
(C.150120210009)

VÂND teren 4.700 mp, 
intravilan, zona Triva-
le. Tel. 0799008833.    
(221220200005) 

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

VÂND teren 1.100 mp, Smeu-
ra- str. Olteni, toate utilitãþile 
la poartã. Tel. 0744693641. 
(C.040220210011)

VÂND teren zona Ro-
last. Tel. 0721758547.  
(C.090220210004)

VÂND teren intravi-
lan 8.000 mp, Albota 
lângã Institut, 5 euro.  

Tel. 0723333599. 

VÂND teren 8.300 
mp+ 5.149 mp, livadã 
pruni, intrare Podul 
Broºteni. 5 euro/mp. 

Tel. 0723333599. 

SPAŢII
ÎNCHIRIEZ

HALĂ SERVICE, 
STRADAL, 

DEPOZITELOR, 
200 - 436 MP. 

TEL. 0799 00 88 33. 

VÂND spaþiu comercial, cu 
potenþial salon/ coafor, 51 
mp, Mioven, 60.000 euro ne-
gociabil. Tel. 0751132673. 
(C.110220210017)

OFER spre închirie-
re spaþiu 125 mp, lângã 
Târgul Sãptãmânal Pi-
teºti. Tel. 0722236381. 
(C.010220210003)

ÎNCHIRIEZ 40 mp, Exer-
ciþiu, parter. 0722448144. 

(C.050220210003)

OFER închiriere spaþiu 30 
mp, renovat, pretabil biro-
uri, magazin, reprezentanþã, 
preþ 300 euro, b-dul. Re-
publicii. Tel. 0734921619. 
(C.090220210009)

ÎNCHIRIERI
ÎNCHIRIEZ convenabil apar-
tament 2 camere în vilã, par-
ter, intrare separatã, zona 
Dedeman. Tel. 0744963528. 
(C.030220210008)

PROPRIETAR. Închiri-
ez/ Vând apartament 
2 camere, lux, Ultra-
central, (deasupra 

Restaurant Matteo), 
etaj 1/4, loc de par-
care.  0737794785.  
(C.040120210023)

OFER închiriere apartament 
2 camere . Tel. 0744533118. 
(C.080220210002)

OFER spre închiriere apar-
tament 3 camere, zona 
Bere,  renovat, mobilat nou, 
300 euro. Tel. 0744518254. 
(C.210120210008)

ÎNCHIRIEZ apartament 3 
camere, ultracentral,  reno-
vat ºi utilat. 0729848135.  
(C.280120210001)

ÎNCHIRIEZ apartament 2 
camere, dec., renovat, mo-
bilat integral, Gãvana III, 
stradal. Tel. 0743084908. 
(C.280120210003)

PRIMESC în gazdã la casã 
bãieþi/ familie, Prundu- Cra-

iovei. Tel. 0722786405.  
(C.110220210015)

PRIMESC în  gazdã  fete, 
Craiovei, apartament 3 
camere. 0721278254. 
(C.110220210006)

OFER închiriere aparta-
ment 3 camere, Exerciþiu, 
mobilat. Tel. 0747142114. 
(C.020220210022)

CAUT sã închiriez garsonierã 
în Piteºti. Tel. 0730349328.  
(C.030220210002)

OFER spre închiri-
ere apartament 2 

camere, Popa ªap-
cã, mobilat, utilat, 
renovat, 270 euro. 
Tel. 0724251690. 
(C.030220210012) 

PRIMESC în gazdã 2 ele-
ve, în apartament ultra-
central. Tel. 0726062842.  
(C.040220210006)

OFER spre închirie-
re apartamet 3 camere, 
zona Banat, lângã ºcoala 
nr. 16. Tel. 0756853177. 
(C.050220210007)

OFER spre închirie-
re garsonierã, Gãva-
na. Tel. 0722766434.  
(C.100220210001)

OFER închiriere camere 
la vilã, zona N. Bãlcescu.  
0756274285; 0740454690. 
(C.050120210013)

PRIMESC în gazdã stu-
denþi sau elevi, str. Exer-
ciþiu. Tel. 0728652720.  
(C.080220210006)

APARTAMENTE NOI - TEILOR
Central, str. Teilor / Exerciţiu, 

- Garsoniere şi apartamente de la 50.540 euro
- Finisaje de lux  /  Compartimentări generoase.

0799 00 88 33  /  www.maiateilor.ro

APARTAMENTE NOI - VICTORIEI 
ultracentral, str. Victoriei 

Finisaje de lux 
Tel. 0799 00 88 22
www.maiavictoriei.ro

ASOCIATIA DE TINERET SOLARIS 
Organizează: 

l cursuri de calificare - recalificare
Cursuri avizate I.S.C.I.R.

- cofetar-patiser
- bucătar 
- ospătar 
- lucrător în comerţ
- măcelar-tranşator
- lucrător prelucrarea cărnii
- vânzător
- operator mezeluri
- morar panificaţie
- noţiuni fundamentale de 

igienă   
- maşinist utilaje cale şi terasa-
mente
- lăcătuş mecanic
- mecanic auto
- electrician auto
- electrician în construcţii
- sudor
- sculer matriţer
- Izolator

- coafor - frizer
- manichiură
- maseur 
- cosmetician
- cameristã hotel
- contabilitate
- operator introducere  
 validare si prel. date (PC)
- inspector resurse umane
- administrator pensiune
- floricultor
- peisagistică
- croitor
- inspector ssm

- instalator instalaţii   
  tehnico-sanitare şi gaze
- zidar - pietrar
- fierar betonist
- dulgher - tâmplar - 
  parchetar
- instalator instalaŢii    
   încãlzire centrală
- montator pereTi şi 
   plafoane ghips carton
- confecţioner mase 
  plastice şi aluminiu
- lucrător creştere animale
- lucrător cultură plante

Deschiderea va avea loc la data de 19.02.2021
n STIVUITORIST
n MACARAGIU
n FOCHIST 
(OPERATOR CAZANE)

n AUTOMATIŞTI CENTRALE TERMICE
n LIFTIER
n OPERATORI RECIPIENTE GPL
n LABORANT OPERATOR TRATAREA APEI

PLATA ÎN 3 RATE
RELAŢII, LA SEDIUL ASOCIAŢIEI DIN PITEŞTI, STR. AL. ODOBESCU 

NR. 11, CĂMIN 1 SECONA, ETAJ II, CAM. 1, (ZONA PIAŢA CEAIR),                  
TEL. 0248 222 200, 0248 606 222, 0744 102 000 

şi BDUL REPUBLICII BL. 5, IRTA (VIZAVI DE AJOFM), TEL 0248 222 228.
CERTIFICATUL DE CALIFICARE PROFESIONALĂ SE ELIBEREAZĂ 
ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII ÎNVĂTĂMÎNTULUI.

BRUNETÃ, 25 ani, te aºtept la mine. Am 
locaþie. 0741552756.  (C.070120210012)

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. 
(C.090220210021)

BRUNETÃ, sunã-mã ºi vin la tine! Piteºti. 
0727695729. (C.090220210018)

MASAJ de relaxare numai pen-

tru persoane serioase. 0751329835.  
(C.110120210011)

Blondã, ochii albaºtrii, te aºtept la mine 
pentru clipe minunate. 0754696279.  
(C.120220210007)

OANA. Te aºtept la mine pentru clipe de 
vis. 0740905831. (C.120220210008)

OFER SPRE 
ÎNCHIRIERE SPAŢIU 

PRETABIL 
TERMOPANE / 

SERVICE AUTO. 
Tel. 0724522985.

 ANUNŢURI de MICĂ PUBLICITATE, publicate în Curierul zilei
+                                                                               Detalii, la sediul ziarului
ANUNŢURI de mare PUBLICITATE, postate pe www.curier.ro

ŞANSE MAI MARI 
SĂ FINALIZAŢI 
TRANZACŢIA
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OFER spre închiriere 
garsonierã mobilatã, uti-
latã, zonã centralã, 250 
euro. Tel. 0772211976. 
(C.090220210001)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, renovat, 
utilat, mobilat modern, to-
tul nou, centralã, Gãvana 
3, lângã piaþã. Termen 
lung. Tel. 0723061120. 
(C.100220210013)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, cf. 2, Gã-
vana 2. Tel. 0721163986.  
(C.100220210014)

ÎNCHIRIEZ garsonierã la 
casã, pentru tineri nefumã-
tori, salariaþi, semicentral, 
contorizatã, intrare sepa-
ratã, 500 lei. 0733929438. 
(C.120220210004)

CUMPĂRĂRI
AUTO

CUMPÃR auto ºi autoutili-
tare, româneºti ºi strãine,  
pentru dezmembrare, even-
tual avariate. Ofer radiere, 
transport gratuit, plata pe 
loc. Vând piese din dez-
membrãri. Tel. 0733890093. 
(C.260120210014)

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

LOCURI DE VECI
CUMPÃR teren pen-
tru cavou în Cimitirul Sf. 
Gheorghe, sau cripte 
vechi. Tel. 0727747581.  
(C.130120210002)

VÂND cavou 4 locuri, 
în Cimitirul Sf. Gheor-
ghe, zona 1+ niºã se-
parat. Tel. 0744693641. 
(C.040220210010)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT urgent femeie pentru 
curãþenie. Tel. 0799061919. 
(C.090220210015)

CAUT sã îngrijesc o 
bãtrânã. Tel. 0724941139.  
(C.050220210006)

DOMN, 73 ani caut doam-
nã pentru menaj ºi îngrijire, 
cu posibilitate de cazare 
sau chirie, preferabil din 
Gãvana. Tel. 0773843463.  
(C.090220210007)

CAUT urgent femeie pen-
tru îngrijire fetiþã ( 2 ani ºi 
jumãtate), în Elveþia. Se 
oferã masã, cazare, 600 
franci. Rog seriozitate ma-
ximã.Tel. 0731662176.  
(C.100220210007)

PRESTĂRI
SERVICII

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

SC. EXECUTĂ: - LUCRĂRI 
de  CONSTRUCŢII 

- AMENAJĂRI, 
- TERMOSISTEM,

- INSTALAŢII electrice/ 
termice/ sanitare/canaliza-

re/alimentări apă.
Tel. 0731 939 021.

FINISÃRI interioa-
re. 0739915493.  
(C.200120210014)

CABINET CONTABILITATE 
OFERĂ SERVICIILE: 

- evidenţe contabile complete,
- întocmim situaţii financiare,
- înfiinţăm societăţi comerciale,
- evidenţă resurse umane, in-
clusiv REVISAL.

Relaţii, tel. 0722.391.011.

AMENAJÃRI interioare/ ex-
terioare. Tel. 0720538595. 
(C.050220210015)

ECHIPÃ profesioniºti exe-

cutãm lucrãri interior/ ex-
terior. Tel. 0754263629. 
(C.010220210018)

ªCOALÃ ºoferi, maºini 
diesel. 0721278254. 
(C.110220210005)

Rulouri. Tel. 0720538595. 
(C.050220210016)

ZIDÃRIE, tencuieli, glet, 
faianþã, gresie, termo-
sistem. Calitatea face 
preþul. Tel. 0745430252. 
(C.260120210002) 

EXECUTÃM construcþii 
case, tencuieli, zugrãveli, 
rigips, termosistem, in-
stalaþii sanitare, electrice, 
faianþãri. 0768554950.  
(C.110220210009)

CADASTRU-carte funciarã! 
Terenuri-450 lei! Aparta-
mente-250 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.100220210003)

TRANSPORT mar-
fã. 0770346626. 
(C.090220210011)

EXECUT gresie, fai-
anþã, plus interior/ exte-
rior. Tel. 0747503102. 
(C.090220210005)

CONSTRUCÞII, pava-
je, instalaþii sanitare/ 
electrice.  0720538595. 
(C.100220210004)

ANIMALE
VÂND cãþeluºi ciobã-
nesc carpatin, rasã 
purã. Tel. 0725183581. 
(C.110220210014)

VÂND 2 porci, aprox. 100/ 
buc. Tel. 0734309601.  
(C.110220210007)

VÂND tãuraº bãlþat ºi Re-
dangus. Tel. 0745800324.  
(C.120220210005)

MAGIE
În sprijinul oamenilor 
cu probleme vine cu 
multe leacuri RODI-

CA, binecunoscutã de 
Dumnezeu prin pute-
rea ei deosebitã ºi a 
harurilor sfinte. Re-

zolvã cazuri lipsite de 
orice speranþã, poate 
vedea trecutul, pre-

zentul ºi viitorul, dez-
leagã ºi îndepãrteazã 

cele mai puternice 
farmece ºi blesteme, 
dezleagã cununii le-

gate, aduce persoana 
iubitã, împacã familii 

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

afaceri, vindecã impo-
tenþa, viciul bãuturii, 

stresul, depresia, 
etc. Contactaþi-o cu 

încredere pentru a vã 
ajuta cu toatã experi-
enþa ºi priceperea ei. 
Telefon: 0759550302.  

(C.b.f. 7530)

MATRIMONIALE
CAUT doamnã serioasã, 
vârstã 40- 48 ani pentru pri-
etenie/ cãsãtorie. Rog seri-
ozitate. 0762605804; fãrã 
mesaje, bip-uri, nr. privat.  
(C.050220210014)

DOMN, pensionar, vãduv, 
cu gospodãrie la þarã, 
doresc cunoºtinþã cu 
doamnã, pentru a con-
vieþui împreunã. Serio-
zitate. Tel. 0770460969. 
(C.150120210001)

CAUT partenerã de viaþã, 
max. 40 ani pentru a trãi 
într-un mediu natural, de-
parte de aglomeraþia ur-
banã. Tel. 0740838711. 
(C.150120210011)

DOMN, 48 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie, cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.180120210022)

DOMN, 41 ani caut doam-

nã pentru prietenie/ 
cãsãtorie. Rog seriozi-
tate. Tel. 0751315913. 
(C.190120210002)

DOMN, pensionar, doresc 
prietenie, eventual cãsã-
torie. Tel. 0785621217. 
(C.280120210014)

DOMN, prezentabil doresc 
sã cunosc doamnã, pen-
tru prietenie. 0753427282.  
(C.020220210027)

DOMN, vârstã 32 ani caut 
doamnã pentru cãsãto-
rie. Tel. 0732848399.  
(C.030220210003)

DOMN, serios, vârstã 55 
ani, caut doamnã seri-
oasã, pentru prietenie/ 
cãsãtorie. Rog seriozita-
te. 0772211395; fãrã me-
saje, bip-uri, nr. privat.  
(C.050220210013)

INTELECTUAL, pre-
zentabil, 53 ani, caut 
doamnã pentru cãsãto-
rie. Tel. 0756844590.  
(C.080220210005)

DOMN fãrã obligaþii doresc 
cunoºtinþã doamnã 40- 50 
ani, prietenie- cãsãtorie. Rog 
seriozitate. 0767963152.  
(C.090220210006)

ANGAJĂRI
S.C. angajeazã electricieni 
pentru lucrãri L.E.A ºi L.E.S. 
0.4 - 20 kv. Tel. 0745015885.  
(C.110120210006)

S.C angajeazã ºofer pe 
ruta România -Turcia, Tur-
cia- Polonia, Turcia- Cehia, 
România- Germania ºi An-
glia. Salariu atractiv. Tel. 
0799700007; 0731900000. 
(C.120120210006)

S.C angajeazã su-
dor cu sau fãrã experi-
enþã. Tel. 0736373575. 
(C.120120210008)

ANGAJEZ ºofer cu ex-
perienþã camion 7.5 
t, tur- retur România- 
Franþa. Tel. 0724268382.  
(C.140120210006)

ANGAJEZ fatã cu ex-
perienþã minimã pentru 
grãtar. Tel. 0744356419.  
(C.180120210009)

CÃMIN angajeazã 2 în-
grijitoare pentru bãtrâni. 
Tel. 0752011121.  
(C.050220210017)

ANGAJEZ ºofer TIR, 
transport intern/ ex-
tern. Tel. 0787804506.  
(C.260120210010)

ANGAJEZ cãlcãtor interfa-
zic ºi final. Tel. 0726112262.  
(C.290120210001)

ANGAJÃM EDUCATOR  
GRÃDINIÞÃ PRIVATÃ. 
CV. office@grãdinitapiti-
cotpitesti.ro; 0740248493. 
(C.290120210008)

FIRMÃ curãþenie angajea-
zã personal pentru halã 
industrialã. 0732401932. 
(C.020220210020)

ANGAJEZ bãiat pentru 
depozit detergent ºi cos-
metice. Tel. 0733446000. 
(C.020220210028)

ANGAJEZ infirmierã, 
Prundu. Tel. 0742456455. 
(C.030220210013)

S.C. angajeazã muncitor 
manipulant pentru sor-
tare mase plastice. Tel. 
0764497744; 0737974499.  
(C.030220210009)

ANGAJEZ doamnã pen-
tru contabilitate primarã/ 
secretariat, domeniul re-
staurant, experienþã pro-
gram SAGA. 0728119444. 
(C.050220210010)

ANGAJÃM ºofer pen-
tru aprovizionare re-
staurant. 0728119444. 
(C.050220210011)

PIZZERIE angajeazã piz-
zer ºi ajutor pizzer, sa-
lariu 2.500 lei. Domiciliu 
în Piteºti. 0728119444. 
(C.050220210012)

ANGAJÃM ospãtãriþe 
pentru restaurant ultra-
central. Domiciliul în Pi-
teºti. Tel. 0728119444. 
(C.050220210008)

RESTAURANT ultracentral 
angajeazã doamnã la pre-
parat salate. 0728119444.  
(C.050220210009)

ANGAJEZ doamnã pentru 
florãrie cu sau fãrã expe-
rienþã. Tel. 0735123756. 
(C.080220210004)

ANGAJEZ tâmplar mobilã 
PAL melaminat, calificat/ ne-
calificat. Tel. 0766408748.  
(C.100220210002)

ANGAJEZ fatã pentru flo-
rãrie. Tel. 0746227947. 
(C.7531)

ANGAJEZ ºofer TIR 
20 tone, pentru intern; 
tur-retur ºi Comunita-
te. Tel. 0767772001.  
(C.080220210002)

ANGAJEZ spãlãtor auto, 
ªtefãneºti. Program 
avantajos, salariu 2.000 
lei. Tel. 0746033018.  
(C.080220210003)

ANGAJEZ tapiþer auto ºi 
mobilã. Tel. 0740470729. 
(C.080220210007)

ANGAJEZ personal exten-
sie gene. Tel. 0747024807. 
(C.100220210010)

FIRMÃ curãþenie anga-
jeazã urgent domni pentru 
spaþii exterioare centru co-
mercial Piteºti. Programul 
este în ture de 12 h /zi, sa-
lariul începand cu 1.500 lei.  
0786102017.   (C.opl.)

S.C. ANGAJEAZÃ con-
tabil( operator contabili-
tate). Tel. 0720662162. 
(C.120220210003)

CURS agenþi securita-
te. Tel. 0756364499.  
(C.120220210006)

SOLICIT angajare ca zili-
er în orice domeniu. Tel. 
0746500870.  

Vreau să am un 
LOC DE MUNCĂ

TYGRYS FORECE SECURYTY SRL, reprezentata legal de lichi-
dator judiciar Projuridic IPURL , organizează licitaţie publică 
deschisă cu strigare in zilele de 22, 23, 24, 25, 26 februarie 2021 
ora 8,30 sediul  filialei UNPIR  Argeş, din mun. Piteşti, , B-dul 
I.C. Brătianu, nr.10, bloc B2, mezanin, jud. Argeş, pentru vânza-
rea următoarelor bunuri : Autoturism Opel Astra (AG-96TYG) 
an fabricatie 2001 al cărui preţ pornire licitaţie este de 3528 lei la 
care se adauga TVA;  Autoturism Daewoo Espero (NT-01RTC) an 
fabricatie 1996 al cărui preţ pornire licitaţie este de 2975 lei la care 
se adauga TVA; Autoturism Alfa Romeo tip 156 (AG 01960) an 
fabricatie 1999 al cărui preţ pornire licitaţie este de  3953 lei la care 
se adauga TVA.
În toate cazurile ofertanţii vor trebui să depună o cerere de partici-
pare la licitaţie ce va fi insoţită de următoarele documente: dovada 
achitării cauţiunii de minim 10% din preţul de pornire la licitaţie în 
lei fără TVA al bunurilor,   in contul Tygrys Forece Securyty SRL - 
societate in faliment  nr. R094 BREL 0002 0028 7452 0100 deschis la 
LIBRA INTERNET BANK;  copie Certificat de înregistrare firma; 
Imputernicire pentru cel ce reprezinta firma la licitaţie; copie carte 
de identitate a celui ce participă la licitaţie; până in ziua premerga-
toare licitaţiei ora  12.00, la adresa de email projuridic2010@yahoo.
com.
Pentru ofertanţii care nu vor fi declaraţi adjudecatari aceasta cauţi-
une urmează să fie restituită , la cerere, în termen de trei zile lu-
crătoare.  Preţul integral al bunurilor adjudecate urmează a fi 
achitat în termen de maxim 5 zile de la data licitaţiei. Predarea  si 
facturarea bunurilor va fi facută după achitarea integrală a acestora. 
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic intre orele 10 - 14 la 
telefon  0729 980 402 lichidator judiciar. 

IDUNA PROD  SRL - societate in faliment, cu  sediul social în 
Comuna Mărăcineni, DN Piteşti - Câmpulung nr. 274, jud. Ar-
geş, reprezentata legal de lichidator judiciar Projuridic IPURL 
, organizează licitaţie publică deschisă cu strigare in zilele de 26 
februarie, 5, 11, si  18 martie 2021 ora 10,00 sediul filialei UNPIR  
Argeş, din mun. Piteşti, B-dul I.C. Brătianu, nr.10, bloc B2, meza-
nin, jud. Argeş, pentru vânzarea următoarelor bunuri :
- amenajări efectuate de Iduna Prod  SRL la construcţii proprietatea 
Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultura Piteşti - 
Mărăcineni,, jud. Argeş  al căror preţ pornire licitaţie fără TVA este 
de 22800 lei , constând in amenajări la Hala de producţie (închid-
eri + învelitoare + utilităţi) si amenajări la  Depozitul cu 2 spatii 
(închideri + acoperiş).
- construcţii proprietatea  Iduna Prod  SRL al căror preţ pornire 
licitaţie fără TVA este de 27200 lei edificate pe terenul proprietate 
a Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultura Piteşti - 
Mărăcineni, jud. Argeş ( Corp administrativ, Camera redresoare, 
Toaleta uscata ).
Ofertanţii vor trebui sa depună o cerere de participare la licitaţie 
care să cuprindă bunurile pentru care licitează , si sa facă dovada 
achitării unei cauţiunii de minim 10% din preţul de pornire lic-
itaţie a bunurilor ofertate , in contul Iduna Prod  SRL - societate 
in faliment  nr. RO92 BREL 0002 0024 1090 0100  deschis la Libra 
Internet Bank -Sucursala Piteşti pană in preziua licitaţiei ora  14.00. 
Preţul integral al bunurilor imobile adjudecate se va achita integral 
in termen de maximum 30 zile de la licitaţie. Relaţii suplimentare 
se pot obţine zilnic intre orele 10 - 14 la telefon  0729 980 402. 

CRONOS angajează 
MUNCITORI 
NECALIFICAŢI 

în DEPOZIT MATERIALE 
de CONSTRUCŢII Albota. 

Tel. 0744.706.707.

CATYON TECH 
PRODUCT angajează 
CONFECŢIONER 

şi MONTATOR 
tâmplărie PVC. 

Tel.  0722.434.694.
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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.

Laguna Technology 
angajează ŞOFERI 

DUBĂ FRIGO 
40 TONE.

Relaţii, la tel.  
0721 369 137

SOCIETATE din domeniul de CONSTRUCŢII şi 
TRANSPORT MARFĂ cu experienţă angajează 

OPERATOR CALCULATOR şi 
ASISTENT COORDONATOR TRANSPORT 

– salariu atractiv –  
Telefon  0727 760 240.

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

SOCIETATE COMERCIALĂ angajează PERSONAL 
CALIFICAT în domeniul CONSTRUCŢIILOR:

n SUDORI ARGON n INSTALATORI 
n FINISORI n LACATUSI MECANICI

Candidaţii pot depune CV-urile pe adresa de e-mail: 
recrutare@grouptib.com, informaţii la  0747.198.714.

INFORMARE
Aceasta informare etse efectuată de: GF CASTING SOLU
TIONS SRL, jud. Argeş, care a depus documentaţia la ABA Ar-
geş-Vedea Piteşti, în vederea obţinerii Avizului de Gospodărire 
a Apelor pentru Foraj alimentare cu apă, comuna Bradu, jud. 
Argeş. 
Informaţii, sugestii şi recomandări se pot transmite solicitan-
tului şi la tel. 0248.707.002, fax 0248.707.591, e-mail: info.
pi.cs@georgfischer.com, www.gfcs.ro, persoana contact Pinta 
Adriana.

COM DIVERS LAZĂR JR 
ANGAJEAZĂ 

PAZNIC 
LA PARCAREA DE 
CAMIOANE DIN 
VALEA URSULUI. 
Tel. 0722.524.892.

ANGAJAM: 
 BUCATAR şi DIRECTOR RESTAURANT(CANTINA).

Detalii, la telefoanele: 0735.308.148, 0727.735.075.

ANGAJEZ 

DISPECERĂ 
TAXI. 

Tel. 0751. 842.108.

ANGAJEZ 
ŞOFER pentru 

CONVENŢIE CU 
SETRA, POIANA - 

LACULUI- MIOVENI, 
3 CURSE PE ZI. 

TEL.. 0751360767.

S.C. ANGAJEAZĂ 
MANIPULANT 

DEPOZIT 
legume şi fructe. 
Tel. 0743870290,
 după ora 14.00.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare
SC AUTOMOBILE DACIA SA, titular al proiectului: “Con-
struire platforma incinerator”, propus a fi amplasat in Mio-
veni, str. Uzinei nr. 1, judetul Arges,  anunta publicul interesat 
asupra luarii deciziei etapei de incadrare – se supune evaluarii 
impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de eval-
uare a impactului asupra mediului si nu necesita parcurgerea 
celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata  si asupra 
corpurilor de apa.
1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o funda-
menteaza pot fi consultate  la  sediul Agentiei pentru  Protectia 
Mediului Arges, din municipiul Pitesti, Str Egalitatii nr 50A , in 
zilele de luni-vineri  intre orele 8 00-14 00, precum si la urma-
toarea adresa de internet : www:// apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii /observatii la 
proiectul deciziei de incadrare , la sediul APM Arges, in termen 
de 10 zile de la data publicarii  prezentului anunt .
2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste 
continutul raportului privind impactul asupra mediului la se-
diul Agentiei pentru  Protectia Mediului Arges din municipiul 
Pitesti, Str Egalitatii nr 50A, in zilele de luni-vineri.
precum si la urmatoarea adresa de email office@apmag.anpm.
ro;http:// apmag.anpm.ro ( in termen de 10 zile de la data pub-
licarii anuntului pe pagina de internet a APM Arges).

SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajează:
n INGINER CONSTRUCTOR n MECANIC BULDO

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

n FIERAR BETONIST n LĂCĂTUŞ MECANIC 
n INSTALATORI. 

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

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

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

Relatii tel. 0748192233

S.C. ANGAJEAZĂ 
MANIPULANT. 
Tel. 0726161116.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

BENZINĂRIE 
angajează 

OPERATOR CASĂ 
MARCAT. 

Tel. 0747575999.
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În temeiul prevederilor art. 156 și următoarele din Legea nr. 85/2014, 
şi a Hotărârii Adunării Generale a creditorilor din 29.01.2021, Cab-
inet Individual de Insolvenţă ,, Enoiu Niculae ‘’, în calitate de li-
chidator judiciar al societății debitoare MONCOR COREP S.R.L., 
având sediul social în com. Călinești, sat Vrănești nr. 25C, jud Argeș 
și următoarele date de identificare: J03/ 1930/ 1994, respectiv CUI: 
6827148 scoate la licitație cu posibilitate de supraofertare bunul imob-
li denumit ,, Proprietate imobiliară situată pe teritoriul comunei 
Călinești, sat Vrănești nr. 25C, jud. Argeș, compusă din teren intra-
vilan, în suprafață de 3.223 mp, din care 1.592 mp curți construcții 
și 1.631 mp teren arabil, precum și teren extravilan, în suprafață de 
925 mp, număr cadastral 83978/ Călinești ‘’. 
Ședința de licitație cu posibilitate de supraofertare este programată 
conform publicității pentru data de 12.03.2021 ora 09,30, perioadă 
până când ofertanții care doresc să supraliciteze preţul oferit de per-
soana juridică Cipand  Invest  ACC  S.R.L. Călinești – jud. Argeș, re-
spectiv prețul de 465.000 lei + TVA în condițiile legii, o pot face în 
condițiile procedurii de faliment din Dosarul nr. 407/1259/2018 aflat 
pe rolul Tribunalului Specializat Argeş, a  Regulamentului de vânzare 
aprobat de creditori, respectiv achitarea Garanţiei de participare la lic-
itație, în procent de 10% din preţul ofertat anterior, în contul  deschis 
la Unicredit Bank S.A. – Suc. Pitești, Argeş, IBAN: RO17 BACX 0000 
0005 9589 4000, beneficiar S.C.  Moncor Corep  S.R.L. - în faliment, 
cu sediul social în com. Călinești, sat Vrănești nr. 25C, jud. Argeş, și 
date de identificare: J3/ 1930/ 1994 şi CUI: 6827148, iar documentul 
de plată va fi transmis pe email la sediul lichidatorului judiciar până 
la ora 15 din preziua şedinţei de licitaţie, dată la care ofertanţii se vor 
prezenta cu înscrisurile menționate în Regulamentul de vânzare al 
bunului imobil. Relaţii suplimentare se pot afla de la sediul lichi-
datorului judiciar din Câmpulung, str. Negru Vodă nr.131 – jud. 
Argeş şi la tel 0742/21.31.81.

S.C. VM COMP 
angajează 

OPERATORI PRODUCŢIE.
Beneficii: salariu atractiv, diferenţiat funcţie de locul de 
muncă; creştere salarială după 3 luni, spor ore noapte 25 %.
- plata orelor suplimentare conform legislaţiei în vigoare.
- tichete de masă: 15 lei pentru fiecare zi lucrată(aprox. 
300 lei net/ lună).
- primă consistentă de Crăciun şi Paşte.
- creştere salarială anuală.
- plata transport - 150 net/ lună.
Cerinţe: Dexteritate, Seriozitate, Disponibilitate de lucru 
pe 1, 2 sau 3 schimburi funcţie de locul de muncă.
Angajament pe termen mediu şi lung.

Relaţii suplimentare tel. 0749131270.  Adresă: 
Ştefăneşti- Argeş, Calea Bucureşti, nr. 114. 

S.C. ANGAJEAZĂ: 
LĂCĂTUŞI MECANICI, 
SUDORI ELECTRICI şi 
CO2. Salariu net în mână 

de la 2.600 lei+ 1 bon 
masă/ zi. Tel. 0726348221.    

S.C. ANGAJEAZĂ 
MUNCITORI ÎN 
CONSTRUCŢII. 

Se lucrează în deplasare, se 
vine acasă la o săpâmână 

sau două. Salariu 3.000 lei, 
diurnă 1.000 lei, total 4.000 

lei net(în mână). Se cere: 
permis cat. B, experienţă în 

construcţii, seriozitate. 
Tel. 0763552046.

SALON Escape 
Beauty Center 

ÎNCHIRIAZĂ POST 
de LUCRU - COAFOR, 

zona Banatului. 
Tel. 0722478296. 

GRILL WORLD CATERING SRL, cu sediul social în Piteş-
ti, Bdul Republicii nr. 41, jud. Argeş, având cod de identificare 
fiscală  30183430 si înmatriculată la ORC Argeş sub numărul 
J03/635/2012, reprezentata legal de lichidator judiciar Projurid-
ic IPURL, organizează licitaţie publică deschisă cu strigare in 
zilele de  26 februarie, 5 si 11 martie 2021 ora 09,30 sediul  filialei 
UNPIR  Argeş, din mun. Piteşti, , B-dul I.C. Brătianu, nr.10, bloc 
B2, mezanin, jud. Argeş, pentru vânzarea in bloc a următoarelor 
bunuri : -Pergola Floper 120 solid 3.00x6.00 ; -cuptor electric 10 
tăvi; -maşina de spălat vase Whirpool;-masa+4 scaune (55 seturi); 
-calculator + monitor; -navete bere (52 buc); - sticle bere 0,5 litri 
(871 buc); -butoi bere 50 litri (11 buc); -Tub CO2 de 10 kg (2 buc);  
al căror preţ pornire licitaţie fără TVA este de 13110 lei; 
În toate cazurile ofertanţii vor trebui să depună o cerere de par-
ticipare la licitaţie până in ziua premergatoare licitaţiei ora  12.00, 
şi să facă dovada achitării unei cauţiuni de minim 10% din preţul 
de pornire la licitaţie  în  lei fără TVA al bunurilor,   in contul Grill 
World Catering SRL- societate in faliment  nr. R061 BREL 0002 
0019 4883 0100 deschis la LIBRA INTERNET BANK.  
Cererea de participare la licitaţie  va fi insoţită de următoarele 
documente: Dovada achitării cauţiunii de minim 10% din preţul 
de pornire la licitaţie;  copie Certificat de înregistrare firma; Im-
puternicire pentru cel ce reprezinta firma la licitaţie; copie carte de 
identitate a celui ce participă la licitaţie. 
Pentru ofertanţii care nu vor fi declaraţi adjudecatari aceasta cauţi-
une urmează să fie restituită integral, la cerere,  în termen de trei 
zile lucrătoare. Preţul integral al bunurilor adjudecate urmează a 
fi achitat în termen de maxim 5 zile de la data licitaţiei. Predarea 
bunurilor va fi facută după achitarea integrală a acestora. Factura va 
fi emisă după achitarea integrală a bunurilor adjudecate.
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic intre orele 10 - 14 la 
telefon  0729 980 402 lichidator judiciar sau  doamna Stefania  
0770558551.
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FIRMĂ DE CONSTRUCŢII 
 angajează 

l SECRETARĂ l TEHNICIAN DEVIZE 
Cerinţe: studii superioare
l BULDOEXCAVATORIST l LĂCĂTUŞ 
MECANIC l INSTALATOR  
l MUNCITORI NECALIFICAŢI.

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

office@deltatermoconstruct.ro

SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL 
angajează: 

l ŞOFER TIR
l STIVUITORIST

l ȘOFER CISTERNĂ 
DISTRIBUȚIE ADBLUE.

CV-uri la e-mail: office@newdesigncomposite.
ro  Interviurile se vor ţine la sediul firmei din Bdul 

Petrochimi ştilor nr. 45, Piteşti, vizavi de Vama Piteşti.  
Relaţii, la tel. 0744 626 100.

COMPANIE MULTINAŢIONALĂ, 
cu sediul în Mioveni oferă un post de 

SCULER MATRIŢER, în cadrul departamentului 
Producţie – Injecţie Mase Plastice.

Domeniul de activitate: Auto.
Se ofera salariu motivant, spor de vechime, prime de 
Paşte, vacanţa, Craciun, bonus de performanţă, tichete de 
masă, spor de noapte, plata orelor suplimentare cu 200%, 
masa calda, transport şi posibilitatea de dezvoltare profe-
sională. Mai multe detalii la nr. de telefon 0752 036 795.

ROMA2S 
TRANSYLVANIA 

INGINERIE
Angajeaza:

OPERATOR 
DEBITARE 

PLASMA
Relatii la telefon: 

0728.272.295.

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. 
își mărește echipa!

Suntem în căutarea unui coleg 
în depozitul din comuna Bradu, jud. Argeș.

RECRUTĂM pentru postul de OPERATOR DEPOZIT.
Căutăm un coleg care să ne ajute la gestionarea marfurilor în 
depozit, care să deţină cunoştinţe de operare calculator la un 
nivel de bază. Pentru detalii, vă rugăm să ne contactaţi prin 
e-mail la: hr@alumil.ro Tel: 0749.101.944.

FAMILIE DIN PITEŞTI 
ANGAJEAZĂ 

DOAMNĂ 
SERIOASĂ PENTRU 

BUCĂTĂRIE.
Tel. 0248/ 215726.

IMPORTANT! IMPORTANT! IMPORTANT! IMPORTANT! IMPORTANT!
AICI SE ÎNVAȚĂ O MESERIE!

ATP ARGEȘ 1990-CASA SINDICATELOR ETAJ 1, SECRETARIAT A, ULTRACENTRAL
ANUNȚĂ DESCHIDEREA STAGIUNI GENERALE A 

CURSURILOR DE CALIFICARE, VINERI, 
TOATE CURSURILE 800 RON ȘI PLATA ÎN 4 TRANȘE

Înscrierile se fac la sediul nostru până pe 26 FEBRUARIE între orele 9-18  FOARTE IMPORTANT! 
•  La inscriere va rugam sa purtati masca de protectie! • Cursurile se vor desfaşura păstrând 

distanţa socială conform LEGISLATIEI ÎN VIGOARE si se vor lua toate masurile de prevenire

ÎN SISTEMUL SANITAR ESTE NEVOIE DE INFIRMIERI!

• OPERATORI INTRODUCERE, VALIDARE,PRELUCRARE DATE -  CURS DE CALIFICARE AUTORIZAT 
DE MINISTERUL MUNCII ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE - 500 LEI
• SECRETARIAT INFORMATIZAT - in colaborare cu Centrul de Pregatire în Informatica, 
Bucuresti - 500 RON
• IMPORTANT! Cursul de CONTABILITATE, CURS DE CALIFICARE AUTORIZAT DE MINISTERUL 
MUNCII ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE – pentru toti intreprinzatorii particulari; 
evidenta contabila pentru societati comerciale – este de 700 LEI
•ADMINISTRATOR IMOBILE - DE CONDOMINII (ADMINISTRATOR BLOC) 
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 26 FEBRUARIE, la sediul nostru din P-ţa Vasile Milea 
nr. 3, Casa Sindicatelor, et.1, Secretariatul ,,A” tel./fax:   0348.401.164  

sau  tel. 0723.918.928, zilnic  intre orele 9.00 – 18.00

26 FEBRUARIE 2021

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

PÂNĂ LA DATA DE  26 FEBRUARIE SE  FAC ÎNSCRIERI LA   
CURSUL DE STIVUITORIST - 1100 RON, calificare si autorizaţie ISCIR.

•INFIRMIERI  
•LUCRĂTOR ÎN COMERȚ
•BUCĂTAR-practica în restau-
rant, cu preparate culinare        
• OSPĂTAR-CHELNER - 
practica în restaurant
•COFETAR-PATISER-pratica în 
laborator de cofetărie-patiserie
•CURS NOU***IMPORTANT 

DIRECTOR RESTAURANT au-
torizat de Ministerul Muncii şi 
Ministerul Educaţiei Naţionale
•ELECTRICIAN
•INSTALATOR INSTALAȚII 
TEHNICO SANITARE şi GAZE 
•ELECTRICIAN EXPLOATARE 
MEDIE şi JOASĂ TENSIUNE
•MONTATOR PEREȚI şi 

PLAFOANE GHIPS CARTON               
•ZUGRAV IPSOSAR 
•DULGHER, TÂMPLAR, 
PARCHETAR 
• ZIDAR, PIETRAR, 
TENCUITOR
•SUDOR autorizat ISCIR 
•LĂCĂTUȘ MECANIC 
•CONSTRUCTOR CĂI FERATE

ATENȚIE!! Absolut toți PROFESORII din orice formă de învățământ vor trebui, până la sfârșitul 
anului, să dețină certificat de calificare pentru Operator Introducere, validare și Prelucrare Date.

CURSURILE SE ORGANIZEAZĂ ÎN SĂLI DE CLASĂ MODERNE DIN INCINTA CASEI SINDICATELOR ȘI 
PRACTICA ÎN ATELIERE DE SPECIALITATE 

Certificatele eliberate poartă antetele Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, recunoscute national si international.

SOCIETATE DE 
CONSTRUCŢII 

cu experienţă 
angajează 

ELECTRICIAN.
 – salariu atractiv –
 Tel.:  0799 803 583; 

0727 760 240.

ANGAJEZ 
NECALIFICAŢI în 

vederea calificării în 
meseria de TÂMPLAR 

mobilă. Tel. 0730376130. 

Laguna Technology SRL 
CAUTĂ 

TRACȚIONIȘTI 
DUBĂ FRIGO 

pentru transport inter-
național.

Tel. 0721 369 137.

SC angajează 
în condiţii avantajoase: 

FIERARI, 
ZIDARI, 

DULGHERI. 
Tel. 0774430829.

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

S.C. ANGAJEAZĂ 

OSPĂTARI ŞI 
GRĂTARAGIU. 

Tel. 0754035555.

ANGAJEZ 
MANIPULANT 
Tel. 0746293114.

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

contoare gaze. 
Tel. 0722301315.

SC angajează 
OPERATOR 

CALCULATOR 
(DESENATOR) 

AUTOCAD 2D, 3D, 
AllPlan etc. 

Tel. 0720689965.

CM COLLECTION 
angajează

CROITORESE 
 cu experienţă,
lucru în serie.

Tel. 0744321518
/0728187286.

SC ZARIS 
AUTOCOM SRL 

angajează 
INGINER 

(MAISTRU) 
reparaţii şi întreţinere 

utilaje. 
Tel. 0729.218.498.

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

ANUNT PUBLIC 2
S.C. Alpin Pietrosani S.R.L.,avand  sediul in comuna Pietro-
sani este  titular al planului  ” Atelier confectionat cahle,cara-
mida si imprejmuire teren”  amplasat in judetul Arges, comuna 
Domnești, sat Domnesti Punct “Camp”,anunta publicul intere-
sat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu 
pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei 
Regionale pentru Protectia Mediului Arges,din localitatea Pit-
esti,str. Egalitatii nr.50A jud. Arges ,de luni pana joi intre orele 
9-12.
Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul 
ANPM Pitesti in termen de 15 zile de la data publicarii anun-
tului.

 SC PRESTO TIG MT - firmă de CAROSĂRI AUTOUTILIARE 
cu sediul în PITEŞTI, str. Depozitelor nr. 41- 43, ANGAJEAZĂ: 
 -  2 LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE  
-  1 SUDOR  electric şi CO2 ;
- 1 MONTATOR prelate auto cu experienţă.
Se lucrează doar local, nu se plecă în deplasări, program 08:00 – 17:00

Se asigură MASĂ CALDĂ. Nu oferim cazare!  
Oferim şi cerem seriozitate! Salariu motivant! 

Ore suplimentare platite !
Tel.  0745 438 578, CV-uri: presto.tigmt@yahoo.com 

ANUNŢ PUBLIC 2
S.C. INTENS PREST S.R.L., având sediul în  str. Lânăriei, 
nr.6, Mun.Pitesti, jud. Argeş, titular al planului „Ampla-
sare Statie Betoane Liebherr tip Betomix 2,25A-R/M”, 
amplasat în judeţul Argeş, localitatea Oraş Ştefăneşti, Sat 
Zăvoi, Strada Sticlelor, nr. 100-102, anunţă publicul in-
teresat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului 
de mediu pentru planul menţionat şi declanşarea etapei 
de încadrare.
Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Argeş, din localitatea 
Piteşti, str. Egalităţii nr. 50A, jud. Argeş, de luni până joi, 
între orele 9.00 -11.00.
Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris, la 
sediul ARPM Piteşti, în termen de 15 zile de la data pub-
licării anuntului. 
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