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MODALITĂŢI DE PRELUARE A ANUNŢURILOR DE MICĂ PUBLICITATE:

CU PLATĂ, la sediul din Piteşti, Bdul Republicii nr. 1 A (lângă Poliţia Circulaţie)  
TELEFONIC, o singură zi pe lună. Numai pentru persoane fizice, anunţuri de vînzări diverse, electronice, auto, servicii îngrijire, cumpărări diverse, animale. 

NU se preiau anunţuri imobiliare, prestări servicii, angajări, matrimoniale, decese, comemorări, 
citaţii, mici afaceri, magie, meditaţii. 

Tel. 0248 215 740, 0248 215 726.  NU SE PRIMESC PE E-MAIL.
Anunţurile de deces, comemorare, matrimoniale, senzaţii tari şi citaţii se preiau numai pe baza cãrţii de identitate.  Se poate solicita CI şi la alte genuri de anunţuri.
Anunţurile se primesc în zilele lucrătoare, luni - vineri, între orele 9 şi 16,  (situaţie pe durata crizei medicale - COVID19).
Tarifele sunt postate pe www.curier.ro, la secţiunea publicitate.

Anunţurile de mică şi mare publicitate sunt postate pe www.curier.ro, PUBLICITATE PDF 

VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND þuicã veche 
(Morãreºti) ºi vin( Drã-
gãºani) Transport 
gratis. 0734742442. 
(C.060120210023)
VÂND 4 jenþi Matiz cu 
cauciucuri varã. Tel. 
0752170092. 
VÂND ovãz. Tel. 
0748231125; 0742210249. 
(C.130120210007)

VÂNZĂRI
AUTO

ROMÂNEŞTI
VÂND Dacia break, 
gri metalizat, ben-
zinã, injecþie, 38.500 
km. Tel. 0770480653. 
(C.130120210009)

UTILAJE 
AGRICOLE

VÂND maºinã pentru 
curãþat ºtiuleþi porumb. 
0748231125; 0742210249.  
(C.130120210005)

STRĂINE
VÂND urgent Renault Sim-
bol 1.5 DCI, fabricaþie 2008, 
50.000 km, 2.300 euro, ne-
gociabil. Tel. 0752008166.  
(C.180120210006)

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND garsonierã P-uri, 
Rãzboieni, 43 mp, loc de 
parcare, toate îmbunãtãþi-
rile, 39.000 euro, uºor ne-
gociabil. Tel. 0768017245.  
(C.031220200002)
GARSONIERÃ Popa ªap-
cã, et. 4, decomandatã, cen-
tralã proprie. 0735550223. 
(C.140120210008)
GÃVANA 3, et. 2, mo-
bilatã, decoman-
datã. 0735550223. 
(C.140120210009)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartamente 2 
camere de lux, Platou 
Prundu, preþul 58.000 

euro. 0770809011.  
(C.221220200004)
VÂND apartament 2 ca-
mere, Craiovei, cf. 1. Tel. 
0722528297; 0741785027. 
(C.040120210002)
VÂND apartament 2 ca-
mere, Trivale- Complex 1, 
parter. Tel. 0763715912.  
(C.141220200013)
VÂND apartament 2 ca-
mere, semidecomandat, 
zona Nord, p/ 4, preþ ne-
gociabil. Tel. 0741030198.  
(C.060120210003)
VÂND apartament 2 ca-
mere, fond nou, cen-
tral. Tel. 0734917003.  
(C.070120210009)
APARTAMENT, Fraþii 
Goleºti, 88 mp, cen-
tralã. Tel. 0745143305. 
(C.120120210004)

VÂND apartament 2 
camere, zonã su-

per, preþ negociabil. 
Tel. 0736420820.  
(C.130120210010) 

VÂND apartament 2 ca-
mere, cf. 1, în Piteºti, cart. 
Craiovei, bl. 16, preþul 
zonei. Tel. 0744348990.  
(C.150120210004)

2 CAMERE, bloc nou, 
2020, Teilor, finisat, preþ 
accesibil. 0799008833. 
(221220200001)
VÂND apartament 2 ca-
mere, Kaufland- Craio-
vei( J-uri), finisaje mo-
derne, complet mobilat ºi 
utilat. Tel. 0740323201.  
(C.150120210008)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND apartament 3 ca-
mere, Gãvana 3, et. 3/ 4, 
2 bãi, multiple îmbunãtãþiri, 
bine întreþinut, preþ nego-
ciabil. Tel. 0741030198.  
(C.060120210002)
VÂND apartament 3 ca-
mere, suprafaþã de 65 mp, 
Trivale- izvor, Complex 1, 
etaj 9/10, stradal, loc de 
parcare, dotãri; 2 bãi, 2 
balcoane Open, aer con-
diþionat, 2 debarale, cen-
tralã termicã, zugrãvit re-
cent, mobilat cu gust, utilat 
(aragaz, frigider, maºinã 
spãlat), 59.500 euro, ne-
gociabil. 0720662162. 
(C.081220200006)

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

(221220200009)
VÂND apartament 3 ca-
mere, cf.1, Gãvana 3, 
et. 4/ 4, utilat, centralã, 
termopan, parchet, AC, 
55.000 euro, negoci-
abil. Tel. 0763638510 
(C.130120210012)

CASE
VÂND urgent vilã Trivale, 
lângã Magic, poziþie exce-
lentã, toate utilitãþile, ne-
gociabil. Tel. 0739950247. 
(C.040120210003)
VÂND casã Mãrãci-
neni. Tel. 0752067353.  
(C.241120200011)

VÂND vilã P+ 1, 
suprafaþã totalã 
450 mp, Calea 

Drãgãºani, toate 
utilitãþile, 220.000 
euro, negociabil. 
Tel. 0740137307.  
(C.060120210017) 

CADASTRU
CERTIFICAT ENERGETIC 

Tel. 0248 610 093, 
0744 815 510

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

VÂND casã cu etaj, 
toate utilitãþile, ªtefã-
neºti. Tel. 0745015619.  
(C.070120210001)

VÂND casã str. Balo-
teºti, lîngã pãdure, 2020, 
4 dormitoare, 2 bãi, 
75.000 euro. 0799008822. 
(050120210016)

VÂND casã cu 
grãdinã, 7.000 
mp, com. Teiu. 

Tel. 0736420820.  
(C.130120210011) 

VÂND casã în com. 
Mãrãcineni( 3 km de Pi-
teºti). Tel. 0744471937.  
(C.130120210021)
VILÃ 2018, Craiovei- Casa 
Maria, str. Primãverii, toa-
te utilitãþile. 0735550223.  
(C.140120210007)

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

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

(221220200005)

VÂND TEREN 
50.000 mp, situat vizavi de 

reprezentanţa FORD, lângă
Jupiter City - Carrefour, 

deschidere 250 m.
Tel. 0799 00 88 22.

VÂND teren 1.100 mp, 
Smeura- str. Olteni, 
toate utilitãþile la poar-
tã. Tel. 0744693641. 
(C.060120210010)
VÂND teren + clãdire, 
prelungirea Craiovei, stra-
dal. Tel. 0745167213. 
(C.060120210006)
VÂND 500 mp teren Bradu( 
5 km de la Tg. Sãptãmâ-
nal), utilitãþi la 90 m, 12.000 
euro. Tel. 0740323201.  
(C.150120210009)

ÎNCHIRIERI
PRIMESC în gazdã stu-
denþi sau elevi, str. Exer-
ciþiu. Tel. 0728652720.  
(C.140120210012)
OFER închiriere apar-
tament 2 camere, zonã 
centralã, str. Exerciþiu, 
bl. CS. 7( lângã Asirom), 
preþ fix 350 euro. Rog se-
riozitate. Tel. 0731342934.  
(C.050120210011)
GARSONIERÃ cur-
te- Prundu, 1 bãiat- 650, 
2 bãieþi- 400, incluse 
utilitãþile( cãldura se-
parat).  0743922377. 
(C.050120210007)
ÎNCHIRIEZ convena-
bil apartament 2 ca-
mere în vilã, parter, 
intrare separatã, zona De-
deman. Tel. 0744963528. 
(C.060120210001)
OFER închiriere gar-
sonierã, cart. Craio-
vei. Tel. 0749245753.  
(C.110120210005)
OFER spre închiriere gar-
sonierã, cf. 1, Fraþii Go-
leºti( lângã biserica Sf. 
Ilie). Tel. 0744313885.  
(C.060120210012)
OFER închiriere apar-
tament 2 camere, cen-
tral. 0734917003.  
(C.070120210010)
OFER închiriere garso-
nierã, utilatã, lângã Eu-
roMall, 600 lei, utilitãþi 
incluse. 0734917003.  
(C.070120210011)
OFER spre închirie-
re garsonierã Gãva-
na 3. Tel. 0743328092. 
(C.070120210008)
OFER spre închiriere apar-
tament 3 camere, mobilat, 
utilat, 3 balcoane, cen-
tralã proprie, vis-a-vis de 
Dedeman, preþ 1.100 lei, 
termen lung, nu mai puþin 
de 1 an. Tel. 0744314883. 
(C.080120210001)
PRIMESC o fatã în gazdã, 
Trivale. 0755940204. 
(C.o.p.)

ÎNCHIRIEZ garsoni-
erã în vilã, zona  Po-
liþia -Rãzboieni. Tel. 
0729873024; 0720669703. 
(C.120120210005)
OFER închiriere apar-
tament 3 camere, cf. 
1, et. 2, Teilor, 1.500 
lei. Tel. 0731004442.  
(C.120120210007)
OFER pentru închiriere 
garaj. Tel. 0742210249. 
(C.130120210006)
PROPRIETAR închiriez 
apartament 2 camere, zona 
Trivale. Tel. 0758929508. 
(C.150120210020)
ÎNCHIRIEZ camerã la 
casã, una- douã per-
soane, pe termen lung, 
Trivale. 0751602594. 
(C.150120210021)

OFER spre  închiriere 
apartament 3 came-
re, et. 3, Craiovei. 
Tel. 0745092000.  

OFER spre închiriere 
apartament 2 camere, 

complet utilat, Tudor Vla-
dimirescu, preþ conve-
nabil. Tel. 0770641345. 
(C.150120210003)

PROPRIETAR! În-
chiriez garsonierã, 
confort I, Craiovei, 

recent finisatã, 
mobilatã, utilatã 

nou,  condiþii deo-
sebite, costuri mici 
întreþinere. Exclus 

animale compa-
nie. 0741015609. 
(C.180120210004) 

PRIMESC în gazdã la casã 
bãieþi/ familie, Prundu- Cra-
iovei. Tel. 0722786405.  
(C.180120210020)
OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, Gãva-
na, mobilat, utilat, bloc 
nou. Tel. 0767867459.  
(C.180120210008)
OFERTÃ! Închiriez ca-
mere, mobilate la vilã, 
Nord- Kaufland, 275 lei/ 
persoanã. 0772031155.  
(C.180120210018)

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

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.

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 22.01.2021
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.

MASAJ de relaxare nu-
mai pentru persoane se-
rioase. 0751329835.  
(C.11012020011)

DOAMNÃ maturã. 
Tel. 0723035575. 

(C.060120210022)

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

Blondã, ochii albaºtrii, te 

aºtept la mine pentru cli-
pe minunate. 0754696279.  
(C.180120210012)

BRUNETÃ, sunã-mã ºi vin 
la tine! Piteºti. 0727695729. 
(C.180120210023)
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SPAŢII
ÎNCHIRIEZ

HALĂ SERVICE, STRADAL, 
DEPOZITELOR, 
200 - 436 MP. 

TEL. 0799 00 88 33.  
OFER spre închiriere spaþii 
comerciale, 80 mp, zona 
Rolast( lângã poarta Lisa 
Draxlmaier). 0731342934.  
(C.050120210012)
OFER închiriere spaþiu( 
magazin Fortuna), chirie 
modicã. Tel. 0723510316.  
(C.180120210019)

LOCURI DE VECI
VÂND cavou 4 locuri, 
în Cimitirul Sf. Gheor-
ghe, zona 1+ niºã se-
parat. Tel. 0744693641. 
(C.060120210009)
CUMPÃR teren pen-
tru cavou în Cimitirul Sf. 
Gheorghe, sau cripte 
vechi. Tel. 0727747581.  
(C.130120210002)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT femeie pen-
tru menaj, în Piteºti. 
Tel. 0747049991.  
(C.130120210013)
CAUT urgent femeie pen-
tru îngrijire copil( 2 ani 
ºi jumãtate), în Elveþia. 
Se oferã masã, cazare, 
600 franci. Rog seriozi-
tate. Tel. 0731662176.  
(C.180120210016)
DOAMNÃ serioasã caut 
supraveghere doamnã în 
vârstã/ copil sau menaj 
uºor 2- 3 zile/ sãptãmânã. 
Ofer masaj doamnelor 
ºi domniºoarelor. Tel. 
0733399721 între 08.00- 
12.00.  (C.150120210014)

PRESTĂRI
SERVICII

REPARAÞII MAªINI 
SPÃLAT AUTOMATE- 
COCIOABÃ. GARANÞIE 
12 LUNI. DEPLASARE 
GRATUITÃ. 0248/645543; 
0723321716; 0748331545.  
(C.011020200011)
CADASTRU-carte funci-
arã! Terenuri-450 lei! Apar-
tamente-250 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.050120210015)
EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 

(C.060120210005)
ZIDÃRIE, tencuieli, glet, 
faianþã, gresie, termosis-
tem. Preþuri fãrã concu-
renþã. Tel. 0745430252. 
(C.060120210008)
TRANSPORT marfã, 
mutãri mobilier, diver-
se. Tel. 0745015619.  
(C.070120210002)
INSTALAÞII electrice in-
terioare. 0725514447. 
(C.140120210010)
CONSTRUCÞII, instalaþii, 
zugrãveli.  0720538595. 
(C.140120210001)
AMENAJÃRI interioare/ ex-
teriaore. Tel. 0744915345. 
(C.140120210002)
SERVICII contabilitate ºi 
resurse umane( salarii ºi 
revisal). Tel. 0741110204.  
(C.150120210018)

MEDITAŢII
PROFESOR meditez 
matematicã individual, 
clasele V- XII, avanta-
jos. Tel. 0799475802.  
(C.150120210005)
MATEMATICÃ ori-
ce nivel. Prima ºedinþã 
gratis. Posibil acasã 
la elev. 0726348243. 
(C.040120210032)
MEDITEZ biologie M2, 
bacalaureat,  la domiciliul 
elevului/ online. Profe-
sionalism. 0727139470.  
(C.151220200009)

PIERDERI
PIERDUT certificat 
constatator nr. 11793/ 
16.03.2010, eliberat de 
ORC Argeº, aparþinând 
PFA Boroi Mariana, cui 
26664975. Se declarã nul.  
(C.180120210002)
PIERDUT certificat de înre-
gistrare aparþinând socie-
tãþii PR Zone Agency SRL, 
CUI 23615609. Se declarã 
nul.  (C.180120210015)
PIERDUT certificat 
constatator nr. 39841/ 
06.07.2009, eliberat de 
Registrul Comerþului Ar-
geº, aparþinând S.C. 
Trading Mado SRL, CUI 
188320. Se declarã nul.   
(C.180120210017)

MATRIMONIALE
DOMN, pensionar, doresc 
prietenie, eventual cãsã-
torie. Tel. 0785621217. 
(C.040120210009)
TÂNÃR divorþat, 34 ani, cu 
locuinþã caut mãmicã pen-
tru fetiþa mea. 0751120856. 

(C.150120210010)
DOMN, pensionar, 73 ani 
caut doamnã vârstã apro-
piatã pentru prietenie/ con-
vieþuire. Tel. 0774617327.  
(C.110120210004)
DOMN, pensionar, 68 
ani doresc doamnã 
vârstã apropiatã pen-
tru prietenie- cãsãto-
rie. Tel. 0732423694. 
(C.110120210008)
DOMN, vârstã 32 ani caut 
doamnã pentru cãsãto-
rie. Tel. 0732848399.  
(C.080120210005)
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, 67 ani caut 
doamnã vârstã apropiatã 
pentru prietenie/ cãsã-
torie. Tel. 0770449272. 
(C.150120210012)
SINGUR, fãrã obligaþii, 43 
ani, caut doamnã vârstã 
apropiatã pentru relaþie se-
rioasã. Tel. 0748543978.  
(C.150120210017)
TÂNÃR, 39 ani caut doam-
nã/ domniºoarã pentru pri-
etenie/ cãsãtorie. Rog se-
riozitate. Tel. 0736744358. 
(C.180120210014)
DOMN, 48 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie, cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.180120210022)

MAGIE
ÎN sprijinul oamenilor 
cu probleme vine cu 

leacuri RODICA, bine-
cunoscutã de Dum-

nezeu prin puterea ei 
deosebitã, harurilor 
sfinte. Lunã favora-
bilã. 0759550302.  
(C.080120210007)

ANGAJĂRI
ANGAJEZ ºofer categ. 
D cu atestat profesio-
nal. Tel. 0723516964.  
(C.040120210006)
ANGAJEZ agent de se-
curitat/ dispecer suprave-
ghetor video, pentru hiper-
market. Tel. 0740084470.  
(C.040120210026)
S.C. angajeazã ºofer din: 
Piteºti ºi Mioveni, permis 
cat. D. Tel. 0723492438. 
(C.050120210013)
S.C. angajeazã mecanic 
auto. Tel. 0723492438. 
(C.050120210014)
ANGAJEZ meseriaºi po-
listiren. Tel. 0766301300.  
(C.151220200010)
S.C. ANGAJEAZÃ conta-
bil( operator contabilitate). 
Tel. 0720662162. (C.o.p. )
ANGAJEZ ºofer cat. B, 
transport intern( jud. Argeº 
ºi Vâlcea). Salariu 2.000 
lei. Tel. 0756607700. 
(C.110120210001)
S.C. angajeazã elec-
tricieni pentru lucrãri 
L.E.A ºi L.E.S. 0.4 - 20 
kv. Tel. 0745015885.  
(C.110120210006)
OPTICA ZOF angajea-
zã personal cu ºi fãrã 
experienþã. Sunaþi în-
tre orele 10.00-12.00, 
la  tel. 0787213800; 
0 7 8 7 2 1 3 0 3 3 ; 
0745315508. Vã aºtep-
tãm cu drag în  echipa Zof. 
(C.060120210025)
SOCIETATE comerci-
alã angajeazã circularist, 
tâmplar, tapiþeri, în in-
dustria lemnului. Sala-
riu avantajos + tiche-
te masã. 0745015635. 
(C.060120210016)
ANGAJEZ personal pen-

tru fast- food, Piteºti- cen-
tru. Tel. 0741712226. 
(C.070120210016)
ANGAJEZ spãlãtor auto, 
ªtefãneºti. Program ºi 
salarizare avantajoa-
se. Tel. 0746033018.  
(C.080120210002)
ANGAJÃM femeie pen-
tru curãþenie salã fitness 
/ part-time. 0761875696.  
(C.080120210003)
ANGAJEZ ºofer TIR, 
tur- retur( România- Ce-
hia). Tel. 0723889819.  
(C.080120210008)
S.C angajeazã ºofer pe 
ruta România -Turcia, 
Turcia- Polonia, Turcia- 
Cehia, România- Ger-
mania ºi Anglia. Salariu 
atractiv. Tel. 0799700007; 
0 7 3 1 9 0 0 0 0 0 . 
(C.120120210006)
S.C angajeazã su-
dor cu sau fãrã experi-
enþã. Tel. 0736373575. 
(C.120120210008)
ANGAJEZ fatã pen-

tru magazin alimentar, 
zona  Bulevardul Ero-
ilor. Tel. 0755519904. 
(C.130120210001)
ANGAJEZ ºofer TIR 
20 tone, pentru intern; 
tur-retur ºi Comunita-
te. Tel. 0767772001.  
(C.130120210003)
ANGAJEZ doamnã pentru 
florãrie cu sau fãrã expe-
rienþã. Tel. 0735123756. 
(C.140120210005)
ANGAJEZ ºofer cu ex-
perienþã camion 7.5 
t, tur- retur România- 
Franþa. Tel. 0724268382.  
(C.140120210006)
PIZZERIE angajea-
zã pizzer ºi ajutor 
bucãtar. Domiciliu în 
Piteºti. 0728119444. 
(C.180120210010)
RESTAURANT ultracen-
tral angajeazã barman ºi 
ospãtãriþe. 0728119444. 
(C.180120210011)
ANGAJEZ fatã cu ex-
perienþã minimã pentru 
grãtar. Tel. 0744356419.  

(C.180120210009)
ANGAJEZ tâmplar- ta-
piþer ºi croitoreasã. Tel. 
0720426093; 0743356969. 
(C.180120210021)

SOLICIT angajare ca 
lucrãtor în bucãtãrie/ 
fast food, part time. Tel. 
0759564273.

Vreau să am un 
LOC DE MUNCĂ

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.

DECESE

Comitetul de Conducere anunţă decesul 
domnului ILIE ION, 

vicepreşedinte al A.F.D.P.R. Argeş.
 Un om de o mare probitate morală şi 

fineţe sufletească. 
Înmormântarea va avea loc pe 

data de 19 ianuarie 2021, ora 12.00, 
la Cimitirul Sf. Gheorghe. 

SC ALEX PREST COMPA-
NY, Bascov, str. Serelor 

51A, angajează:
n STRUNGAR - STRUNG 
PARALEL 
n FREZOR UNIVERSAL 
n STRUNGAR STRUNG 
AUTOMAT 
n FREZOR CNC n PRO-
GRAMATOR 
n MATRIŢER n REC-
TIFICATOR UNIVERSAL 
n PRELUCRĂTOR 
MAŞINĂ DE GĂURIT ŞI 
ALEZAT. 

Tel. 0722979385.

Colegii de serviciu din cadrul FCN Piteşti sunt 
alături de familia Stanilă în greua pierdere sufe-
rită la decesul inegalabilul ing. fiz. DAN STANILĂ. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

SOCIETATE COMERCIALĂ angajează
 SPECIALIST IT (full-time/part-time).

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

ANGAJĂM 
OPERATOR 

BULDOEXCAVATOR. 
Tel. 0744348924

Suntem alături de prietena noastră, 
prof. NORICA NEACŞU 

la încercarea grea 
pricinuită de pierderea 

soţului său. 
Sincere condoleanţe! 

Fam. Marcu 

S.C. ANGAJEAZĂ 
VÂNZĂTORI 
pentru chioşc de 

presă. 
Tel. 0348/ 445460.

CENTER TEA & CO angajează 
ŞOFER TIR 

pentru comunitate, curse fixe Ger-
mania- Franţa. Tel. 0732406680.
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 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 expe-
rienţă.
    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 !
 Nr. contact  0745 438 578 sau pentru trimitere 

CV-uri: presto.tigmt@yahoo.com 

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII angajează
 • INGINER CONSTRUCŢII 

• MUNCITORI CALIFICATI IN 
CONSTRUCTII

• ELECTRICIAN • INSTALATORI.
Relaţii, la tel. 0724.635.724.

SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL 
angajează: 

l MUNCITORI NECALIFICAȚI 
l MAISTRU (meşter mentenanţă) 

l ȘOFER TIR INTERN 
l STIVUITORIST

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.

SC HADITON GROUP  SRL
Punct de lucru Stolnici, Sat Vlăşcuţa, jud. Argeş 

VINDE
GĂINI 

OUĂTOARE - 
(ROŞII) PROMOŢIE 
– SUPER OFERTĂ –

5 lei/BUC. inclusiv TVA    
PENTRU CANTITĂŢI MAI MARI DE 100 BUC.  

PREŢ 4 RON/BUC. GREUTATE 1,8 kg
Vânzarea se efectuează de la  punctul de lucru 
din loc. Stolnici, sat Vlăşcuţa, jud. Argeş.

Relaţii, la tel.: 0747010138 / 0747010141.  

Angajez: 
- AJUTOR 
BUCĂTAR

- FATĂ 
VÂNZARE LINIE 
-AUTOSERVIRE

Tel 0741.761.423
0740.563.166

SC angajează 

VÂNZĂTOR+
GESTIONAR.  

Tel. 0743.377.778

LIBRA CORPORATION SRL - societate in faliment, cu sediul 
social în Piteşti, cartier Trivale, str. Libertăţii, nr. 29A, et. 3,  jud. 
Argeş, având cod de identificare fiscală  16517535, înregistrata la 
ORC Argeş sub numărul J03 / 1053 / 2004, reprezentata legal de 
lichidator judiciar Projuridic IPURL, organizează licitaţie pu-
blica deschisa cu strigare , in zilele de  22, 29 ianuarie si 5 febru-
arie 2021 ora 10,30 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 :
- Teren in suprafaţa de 3229 mp situat în extravilanul localităţii 
Răteşti, sat Nejlovelu, tarlaua 64, parcela 438, jud. Argeş, intabulat 
în Cartea Funciară nr. 80351 a localităţii Răteşti al cârui preţ de 
pornire licitaţie este de  16880 lei fără TVA  la care se adaugă TVA.
- Teren in suprafaţa de 13866 mp situat în extravilanul localităţii 
Răteşti, sat Nejlovelu, tarlaua 64, parcela 438, jud. Argeş, intabulat 
în Cartea Funciară nr. 80475 a localităţii Răteşti al cârui preţ de 
pornire licitaţie este de 68740 lei fără TVA la care se adaugă TVA.
- Teren in suprafaţa de 31150 mp situat în extravilanul localităţii 
Răteşti, sat Nejlovelu, tarlaua 64, parcela 438, jud. Argeş, intabulat 
în Cartea Funciară nr. 80343 a localităţii Răteşti al cârui preţ de 
pornire licitaţie este de 154400 lei fără TVA la care se adaugă TVA.
Ofertanţii vor trebui sa depună o cerere de participare la licitaţie 
pană in ziua premergatoare licitaţiei ora 12.00 si sa facă dovada 
achitării unei cauţiunii de minim 10% din preţul de pornire lici-
taţie, in contul Libra Corporation SRL  nr. RO23 BUCU 1092 2353 
3431 7RON  deschis la ALPHA BANK ROMANIA SA sucursala 
Piteşti. Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic intre orele 10 - 14 
la telefon  0729 980 402.

TYGRYS FORECE SECURYTY SRL,  cu sediul social în Piteşti, 
Calea Craiovei, bl. 13, sc. A, et.3, ap. 15, jud. Argeş, având cod de 
identificare fiscală  29778176 si înmatriculată la  ORC Argeş sub 
numărul J03/244/21.02.2012, reprezentata legal de lichidator ju-
diciar Projuridic IPURL , organizează licitaţie publică deschisă 
cu strigare in zilele de 25, 26, 27, 28, 29 ianuarie ora 8,30 sediul  
filialei UNPIR  Argeş, din mun. Piteşti, , B-dul I.C. Brătianu, nr.10, 
bloc B2, mezanin, jud. Argeş, pentru vânzarea următoarelor bunuri 
: Autoturism Opel Astra (AG-96TYG) an fabricatie 2001 al cărui 
preţ pornire licitaţie este de 3943 lei la care se adauga TVA;  Auto-
turism Daewoo Espero (NT-01RTC) an fabricatie 1996 al cărui preţ 
pornire licitaţie este de 3325 lei la care se adauga TVA; Autotur-
ism Alfa Romeo tip 156 (AG 01960) an fabricatie 1999 al cărui preţ 
pornire licitaţie este de  4418 lei la care se adauga TVA.
În toate cazurile ofertanţii vor trebui să depună o cerere de partic-
ipare 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 Tygrys 
Forece Securyty SRL - societate in faliment  nr. R094 BREL 0002 
0028 7452 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 , la cerere, integral în termen de trei 
zile lucrătoare de la data licitaţiei.  Preţul integral al bunurilor adju-
decate urmează a fi achitat în termen de maxim 5 zile de la data lic-
itaţiei. 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.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosa-
rul 393/1259/2018 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, 
oferă spre vânzare prin licitație deschisa cu strigare, in data de  
22.01.2021 ora 10:30 si in data de 29.01.2021 ora 10:30, in Pitesti, 
str. 9 Mai, nr. 36, jud. Arges: autoturism Mercedes Benz ( carosiere 
fără motor ) la prețul de 3.098 lei + TVA, Autoutilitara Renault 
Master nefuncțional, fabricat in 2011 la prețul de 15.353 lei + TVA, 
Frigider Beko la pretul de 405 lei + TVA si autoutilitara (N3) marca 
MAN, tip TGA 18.430 din 2005 nefuncțional la pretul de 9.359 lei 
+ TVA.  In vederea participării la licitatie, ofertanții vor depune in 
contul deschis de lichidatorul judiciar, cel mai târziu pana la ora 
licitatiei, o cautiune in cuantum de 10% din pretul de pornire al 
licitaţiei. Detalii se obţin la tel: 0740.475.296.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul 
429/1259/2013 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, oferă 
spre vânzare prin licitație deschisa cu strigare, in data de  21.01.2021 
ora 11:30 si in data de 28.01.2021 ora 11:30, in Pitesti, str. 9 Mai, nr. 
36, jud. Arges: Autoturism Toyota Corolla  din 2003, nefuncționa-
la la pretul de 8.550 lei + TVA si Autoturism Fiat Panda din 2005 
nefuncțională la pretul de 6.345 lei + TVA si stoc de marfa format 
din piese si subansamble de schimb la prețul de 8.114 lei + TVA.  
In vederea participării la licitație, ofertanții vor depune in contul 
deschis de lichidatorul judiciar, cel mai târziu pana la ora licitației, 
o cauțiune in cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației. 
Detalii se obțin la tel: 0740.475.296.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosa-
rul 66/1259/2013 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Arges, 
oferă spre vânzare prin licitaţie deschisa cu strigare, in data de  
21.01.2021 ora 13:00, in data de 28.01.2021 ora 13:00 si in data 
de 04.02.2021 ora 13:00 in Pitesti, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Arges: 
Autoutilitara marca Iveco nefunctional, culoare alb, tipul Sofim 
8140,43N, 2.800 cmc, fabricat in 2004 la pretul de 2.960 Euro + 
TVA si Semiremorca O4 marca Kogel, tipul S24, suprastructura 
deschisa,  nefunctionala la pretul de 3.040 Euro + TVA. Detalii se 
obtin la tel: 0740.475.296.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosa-
rul 1038/1259/2013 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, 
oferă spre vânzare prin licitație deschisa cu strigare, in data de  
22.01.2021 ora 14:00 si in data de 29.01.2021 ora 14:00 in Pitești, str. 
9 Mai, nr. 36, jud. Argeș: Spațiu comercial + birouri situat in com. 
Domnești, sat Domnești, jud. Argeș la pretul de 126.070 lei + TVA; 
Pot participa la licitație persoane fizice sau juridice care fac dovada 
achitării unei garanții de 10% din valoarea bunului licitat. Detalii 
se obțin la tel: 0744470426.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosa-
rul 127/1259/2014 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Arges, 
oferă spre vânzare prin licitaţie deschisa cu strigare, in data de  
22.01.2021 ora 16:00, in data de 29.01.2021 ora 16:00 si in data de 
05.02.2021 ora 16:00 in Pitesti, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Arges: sistem 
calcul multimedia 1.320 Ron + TVA; Décor Studio 420 Ron + TVA; 
poster decor studio 420 Ron + TVA; convertor video AXIS Q7401 
– 780 Ron + TVA; Convertor video AXIS P7701 – 540 Ron + TVA; 
2 camere video SONY PD 170 – 1.620 Ron + TVA/buc; Masa studio 
TV - 1.020 Ron + TVA; Masa consiliu ( 3 buc) – 1.320 Ron + TVA; 
Etajera (2buc) – 1.380 Ron + TVA; Mobilier birouri 4.440 Ron + 
TVA. Detalii se obțin la tel: 0740.475.296.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul nr. 
1261/1259/2013 la Tribunalul Specializat Argeș oferă prin licitaţie 
publica deschisa cu strigare in data de in data de 21.01.2021 ora 
15:00, in data de 28.01.2021 ora 15:00 si in data de 04.02.2021 ora 
15:00 in Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Argeș: Autoturism Peugeot 
Partner furgon nefuncțional, fabricat in anul 2000, culoarea alb – 
6.390 lei + TVA; Autoutilitara Dacia 1304 nefuncționala, fabrica-
ta in 2004, culoarea alb, 4x4 – 2.250 lei + tva; Autoutilitara Ford 
Tranzit nefuncțional, fabricat in 2000, 2.4 TCI, culoarea albastru – 
6.930 lei + tva; taietor cu rola, 9 invertoare sudura, 2 aparate sudura, 
aparat sablare cu diuza si instalatie hidrosablare – 7.200 lei + TVA; 
palan manual 2to, palan manual 3to, palan VS3T, tirfor Y32 – 1.530 
lei + TVA; vibrator beton si betoniera – 765 lei + TA; transformator 
– 9.180 lei + TA; aparat ventilatie (suflanta ) si motocmopresor – 
270 lei + TVA; aparat aer conditionat – 90 lei + TVA; 5 motocoase 
– 2.025 lei + TVA; Analizator MSI 150 – 1.395 lei + TVA; Notebook 
4 buc – 900 lei + TVA; amplificator, cutit defrisat 7 buc si banca fier 
– 810 lei + TVA. Detalii se obțin la tel: 0740.475.296.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosa-
rul 857/1259/2012 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeş, 
oferă spre vânzare prin licitaţie deschisa cu strigare, in data 
de 22.01.2021 ora 10.30, in data de 29.01.2021 ora 10:30 si in 
data de 05.02.2021 ora 10.30 in Pitești, str. 9MAI, nr.36: Masina 
frezat – 3.100,5ron, masina de gaurit – 1.053ron; fierastrau debi-
tat – 5440,5ron; masina de gaurit Proma – 643,5ron;aparat sudura 
– 3.627ron; polizor – 263,25ron; compressor – 2047,5ron;masina 
de ferzat Alcera – 3861ron;masina de gaurit – 6435ron; strung 
Gema – 2574ron;aparat debitat – 3861ron;uscator aer comprimat 
– 877,5ron; compresor aer – 263,25ron; instalatie vopsit cu cabi-
na – 13689ron; cric hidraulic – 1287ron;cleste cu piulite caprive 
– 526,5ron; set dispozitiv pt fier forjat – 4387,5ron;schela metal-
ica – 5440,5ron; calculator P IV si monitor – 526,5ron; nivela cu 
stativ – 526,5ron.La valorile de mai sus se adauga TVA.  In vederea 
participării la licitaţie, ofertanţii vor depune in contul deschis de 
lichidatorul judiciar la BCR, cel mai târziu pana la ora licitaţiei, o 
cauţiune in cuantum de 10% din preţul de pornire al licitaţiei. De-
talii se obţin la tel: 0755.097676.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul nr. 
1288/1259/2011 la Tribunalul Specializat Argeș, oferă spre vânzare 
prin licitație deschisa cu strigare, in data de 21.01.2021 ora 14:00, 
in data de 28.01.2021 ora 14:00 si in data de 04.02.2021 ora 14:00 
in Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Argeș: teren arabil extravilan in su-
prafața de 7.500mp, tarla 9, parcela 136, situat in com. Negrași, sat 
Buta, jud. Argeș, la prețul de 6.300 lei. Detalii la nr. 0740.475.296.

Firmă de construcții 
angajează: l MANAGER 

DE PROIECT în domeniul 
construcțiilor și insta-

lațiilor l TOPOMETRIST 
l INGINER departament 
OFERTARE PRODUCTIE. 

Tel. 0761.348.179 

Laguna Technology 
angajează ŞOFERI 

DUBĂ FRIGO 
40 TONE.

Relaţii, la tel.  
0721 369 137

CM COLLECTION 
angajează

CROITORESE 
 cu experienţă,
lucru în serie.

Tel. 0744321518
/0728187286.

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

contoare gaze. 
Tel. 0722301315.

SC angajează 
în condiţii avantajoase: 

FIERARI, 
ZIDARI, 

DULGHERI. 
Tel. 0774430829.

S.C Angajează 
ŞOFER DUBĂ 

cu experienţă. 
Tel. 0741048922
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SC CONSTRUCŢII 
ANGAJEAZĂ URGENT 

ELECTRICIAN şi 
LĂCĂTUŞ 

MECANIC.
Relaţii, la tel. 0729101887.

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

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

CURSURILOR DE CALIFICARE, VINERI, 
TOATE CURSURILE 700 RON ȘI PLATA ÎN 4 TRANȘE

Înscrierile se fac la sediul nostru până pe 29 IANUARIE 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
• SECRETARIAT INFORMATIZAT - in colaborare cu Centrul de Pregatire în Informatica, 
Bucuresti - 400 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 500 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 29 IANUARIE, 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

29 IANUARIE 2021

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

PÂNĂ LA DATA DE  29 IANUARIE SE  FAC ÎNSCRIERI LA   
CURSUL DE STIVUITORIST - 1000 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

•ELECTRICIAN
•INSTALATOR INSTALAȚII 
TEHNICO SANITARE ȘI GAZE 
•ELECTRICIAN EXPLOATARE 
MEDIE ȘI JOASĂ TENSIUNE
•MONTATOR PEREȚI ȘI 
PLAFOANE GHIPS CARTON               
•ZUGRAV IPSOSAR 

•DULGHER, TÂMPLAR, 
PARCHETAR 
•SUDOR autorizat ISCIR 
•LĂCĂTUȘ MECANIC 
•CONSTRUCTOR CAI 
FERATE
• ZIDAR, PIETRAR, 
TENCUITOR 

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 
angajează: 

l SUDOR ELECTRIC și 
AUTOGEN autorizat 

l INSTALATOR APĂ, 
GAZE, ÎNCĂLZIRE.

l MAISTRU INSTALAȚII 
pentru alimentări cu 

apă și canalizare 
l DULGHER l FIERAR 

l BETONIST, ZIDAR
 l MECANIC UTILAJ.

Relaţii, la tel. 0761.348.179.

ANGAJĂM 
ŞOFERI 

COMUNITATE
DIURNA PÂNĂ 
LA 80 EURO/ZI
RELAŢII la tel.
0758255487.

SOCIETATE COMERCIALA 
ANGAJEAZĂ 

ŞOFERI TIR 
PENTRU COMUNITATE, 
SALARIU 2380 EUR. TEL. 

0736.620.666; 0733.799.935.

ANGAJEZ 
ȘOFERI TIR. 

Tel. 
0744755702.

PRIMARIA COMUNEI MOŞOAIA, cu sediul în comuna 
Moşoaia, strada Calea Dragasani nr. 95, judetul Arges, 

ORGANIZEAZA CONCURS pentru ocuparea, pe perioada 
nedeterminata , a functiei publice de executie de 

CONSILIER JURIDIC, clasa I, grad profesional superior, 
Compartimentul Juridic.

Dosarele pentru concurs se depun în perioada 08.01.2021-
27.01.2021, la sediul Primariei Comunei Mosoaia. Relaţii, la 
tel. 0248.294.001. E-mail: primaria_mosoaia@yahoo.com

PRIMARIA COMUNEI MOŞOAIA, cu sediul în comuna 
Moşşaia, strada Calea Dragasani nr. 95, judetul Arges, 

ORGANIZEAZA CONCURS pentru ocuparea, pe perioada 
nedeterminata, a functiei publice de executie de 
INSPECTOR, clasa I, grad profesional debutant, 

Compartimentul Registrul Agricol.
Dosarele pentru concurs se depun în perioada 08.01.2021-
27.01.2021, la sediul Primariei Comunei Moşoaia. Relaţii, la 
tel. 0248.294.001. E-mail: primaria_mosoaia@yahoo.com

S.C. COM DIVERS AUTO RO S.A. ANGAJEAZÃ:
n TINICHIGIU / VOPSITOR / 

PREGĂTITOR VOPSITORIE AUTO  
n MUNCITOR NECALIFICAT n SPĂLĂTOR.
CONDIŢII: - Persoană responsabilă, punctuală, cu inițiativă
- Dinamism, atenție distributivă, lucru în echipă
SE OFERÃ: - Salariu motivant + masă asigurată
- Acces la traininguri interne, mediu de lucru dinamic și șanse 
reale de dezvoltare profesională

CV-URILE SE PRIMESC LA: sediul societății: com. Bascov, 
str. Serelor nr. 41, jud. Argeș Adresa de email: elena.popescu@

comdivers.ro /  Pt informaţii - Tel.: 0724.313.830

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

BIRAM ELECTRIC 
angajează 

ELECTRICIAN 
calificat, lucrări joasă 

tensiune, local şi în ţară. 
Tel. 0745137833.

ANGAJĂM 
ŞOFER cat. D, 

din Miroşi, Ungheni, Strâm-
brni sau Căldăraru pentru 

convenţie Miroşi- Oarja, cu 
microbuz 20 locuri. 

Tel. 0751360767

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

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

Relatii tel. 0748192233

Laguna Technology SRL 
CAUTĂ 

TRACȚIONIȘTI 
DUBĂ FRIGO 

pentru transport inter-
național.

Tel. 0721 369 137.

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

SELCA SA,  cu sediul în str. Depozitelor nr. 12, 
ANGAJEAZĂ 

RESPONSABIL SSM, 
minimum 3 ani experienţă. 

CV-uri puteti trimite pe adresa: office@selca.ro  

ANGAJEZ 

MECANIC 
ÎNTREŢINERE. 
Tel. 0746174727.

GARDEN PUB angajează: 
OSPĂTAR, BAR

MAN, BUCĂTAR. 
Tel. 0733956281. 
după ora 11.00.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

SOCIETATE DE CONSTRUCŢII angajează:
n DULGHERI n FIERARI BETONIŞTI

n ELECTRICIENI n FINISORI PENTRU 
AMENAJĂRI INTERIOARE. 
RELAŢII, LA TEL. 0730616666.

ROMA2S 
TRANSYLVANIA 

INGINERIE 
angajează

- MAISTRU CONFECŢII 
METALICE

- CONTROLOR 
CALITATE CONFECŢII 

METALICE
- LĂCĂTUŞ CONFECŢII 

METALICE
Relaţii, la tel. 0728.272.295

Angajăm:
- CONFECŢIONER

SURFILATOR
- CONFECŢIONER

sală croit.
Tel. 0720638047.

Restaurant Atelier 
angajează 

BUCĂTAR 
cu experienţă. 

Tel. 0756276074.

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.

S.C. CONTINENTAL SRL angajează 
MUNCITORI în construcţii industriale:
- DULGHER - 2 posturi
- FIERAR - 2 posturi
- SUDOR - 1 POST
- MAISTRU CONFECŢII  
METALICE - 2 posturi. 

Salariu motivant. 
Detalii, la tel. 0742444388.

Anunţ publşic privind depunerea solicitării de emitere 
a acordului de mediu

PRIMĂRIA STOENEŞTI anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul Soluţie alternativă pentru alimentare cu apă în situ-
aţii de urgenţă, comuna Stoeneşti, jud. Argeş, propus a fi am-
plasat în comuna Stoneşti, sat Lunca Girtii, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sedi-
ul APM Argeş, mun.Piteşti, str. Egalităţii nr. 50A, jud. Argeş, 
în yilele de luni - vineri, orele 9.00 - 11.00, precum şi la sediul 
Primăriei Stoeneşti din comuna Stoeneşti, sat Stoeneşti, jud. 
Argeş.
Observaţile publicului se primesc yilnic la sediul APM Argeş, 
mun. Piteşti, str. Egalităţii nr. 50 A, jud. Argeş.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI,
cu sediul în localitatea PITEȘTI, strada ALEEA SPITALULUI 
nr. 36,  județul ARGEȘ, ORGANIZEAZĂ CONCURS, in 
baza H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 
1027/2014, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale 
vacante:
Denumirea posturilor:

INFIRMIERĂ - 12 POSTURI
Condiţii specifice de participare la concurs:
- are capacitate deplină de exerciţiu; 
- curs de infirmiera, 
- 6 luni vechime in activitate

ÎNGRIJITOARE - 8 POSTURI
Condiţii specifice de participare la concurs:
- are capacitate deplină de exerciţiu; 
- studii generale, 
- fara vechime
Data și ora desfăşurării concursului:
Proba scrisă:  data  09.02.2021, ora 09.00.
Proba interviu:  data  12.02.2021, ora 09.00.
Dată limită până la care candidaţii vor depune actele pentru do-
sarul de concurs este  02.02.2021.
Date contact: Birou personal, tel: 0248/ 287.150, int. 177.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI,
cu sediul în localitatea PITEȘTI, stradă ALEEA SPITALULUI 
nr. 36,  județul ARGEȘ, ORGANIZEAZĂ CONCURS, in 
baza H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 
1027/2014, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale 
temporar vacante:
Denumirea posturilor:

INFIRMIERĂ - 2 POSTURI
Condiţii specifice de participare la concurs:
- are capacitate deplină de exerciţiu; 
- curs de infirmiera, 
- 6 luni vechime in activitate

ÎNGRIJITOARE - 1 POST
Condiţii specifice de participare la concurs:
- are capacitate deplină de exerciţiu; 
- studii generale, 
- fara vechime
Data și ora desfăşurării concursului:
Proba scrisă: data  09.02.2021, ora 09.00.
Proba interviu: data  12.02.2021, ora 09.00.
Dată limită până la care candidaţii vor depune actele pentru do-
sarul de concurs este  26.01.2021.
Date contact: Birou personal, tel: 0248/ 287.150, int. 177.

ANUNT  PUBLIC 1
FUNDATIA PENTRU EVALUAREA COMPETENTELOR IN 
EDUCATIE – FECED, cu sediul social in Pitesti, Bdul. Petro-
chimistilor, blc. B3, sc. C, ap. 5 jud. Arges, titular al planului/
programului elaborare P.U.Z. pentru schimbvare destinatie si 
reglementare urbanistica in vederea realizarii investitiei “CON-
STRUIRE _ CENTRU DE ZI LEUL ALBASTRU” in comuna Bra-
du, sat Geamana, str. Valea Geamana, nr. 64, jud. Arges, anunta 
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizu-
lui de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea 
etapei de incadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sedi-
ul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Pitesti, din local-
itatea Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges, sau APM Arges, de 
luni pana joi intre orele (9.00 – 11.00).
Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M. Arges, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

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

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

CĂMIN de bătrâni 
Mărăcineni angajează 

INFIRMIERĂ, ASIS
TENTĂ cu/ fără experienţă 
şi bucătar. Salariu motivant. 
0749010303; 0786120892; 

0747136475.
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