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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 gra-
tis. 0734742442. 
(C.060120210023)

VÂND tescovinã. 
Tel. 0751769263.  
(C.250120210025)

VÂND 2 covoare ol-
teneºti, vechi de 100 
ani. Tel. 0720230527.  
(C.190120210008)

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 
2.500 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: 25l 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 
3.500 lei negociabil. Tel. 

0723.333.599.

VÂND fân ºi lucernã. Tel. 

0752671305.  (C.b.f. 010)

VINDEM puieþi de tei ar-
gintii, frasini, salcâmi ºi 
sãlcii pletoase, preþ nego-
ciabil. Tel. 0725183581. 
(C.210120210006)

De vânzare 53 fami-
li de albine. Preþ nego-
ciabil. Tel. 0722394979. 
(C.220120210009)

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

0741232652.  

Anunţuri la telefon
VÂND aragaz 4 ochiuri, preþ 
mic. Tel. 0730176351. 

VÂNZĂRI
AUTO

ROMÂNEŞTI
VÂND Logan 2006, pro-
prietar, full, 6.000 lei, ne-
gociabil. Tel. 0752361286.  
(C.250120210016)

STRĂINE
PROPRIETAR vând BMW 
seria 1, 1.6 ºi Renault 
Scenic. Tel. 0720011721.  
(C.250120210020)

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND garsonierã fond 
nou 2020, Gãvana 3, etaj 
4/4, cu acoperiº, confort 
1 decomandat, centralã, 
la cheie, parcare proprie, 
46.900 euro. 0746019911. 
(C.210120210016)

GARSONIERÃ Rãzbo-
ieni, 18.500 euro. 
Tel. 0720011721.  
(C.250120210017)

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

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

APARTAMENT, Fraþii 
Goleºti, 88 mp, cen-
tralã. Tel. 0745143305. 
(C.120120210004)

VÂND apartament 2 ca-
mere semidecomandat, 
etaj 3/ 4,  Calea Bucu-
reºti, 55.000 euro nego-
ciabil. Tel. 0765269370. 
(C.120120210007)

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

VÂND apartament 2 came-
re, decomandat, et. 2/ 4, 
2 balcoane, Negru- Vodã, 
fãrã îmbunãtãþiri, preþ ne-
gociabil. Tel. 0766585910.  
(C.190120210004)

2 CAMERE, bloc nou, 
2020, Teilor, finisat, preþ 
accesibil. 0799008833. 
(221220200001)
VÂND apartament 2 ca-
mere, fond nou 2020, Gã-
vana , str Vasile Goldiº, 
etaj 2/4, izolat, centralã, 
la cheie, parcare proprie, 
57.900 euro. 0746019911. 
(C.210120210015)

2 CAMERE, Rãzbo-
ieri- Lidl( J-uri), 37.000 
euro. Tel. 0720011721.  
(C.250120210018)

APARTAMENTE
3 camere

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 balcoane 
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 came-
re, etaj 3, zona Exerciþiu 
str. Matei Basarab, lân-
gã izvorul de apã, 79.500 
euro. Tel. 0744100894. 
(C.210120210010)

VÂND apartament 3 came-
re, conf. 1, decomandat, 
Exerciþiu, bloc 1986, etaj 
4/4, total îmbunãtãþit, con-
torizare separatã, centralã, 
termopane, 71 mp, 2 bal-
coane, 2 grupuri sanitare, 
77.000 euro. 0746019911. 
(C.210120210011)

VÂND apartament 3 came-
re, confort 1 decomandat, 

Tudor Vladimirescu, etaj 
3/8, 87 mp, 3 balcoane, 
78.500 euro. 0746019911. 
(C.210120210012)

VÂND apartament 3 came-
re, confort 1 decomandat, 
Gãvana 3, etaj 3/4, 75 mp, 
2 balcoane, vedere pe 2 
pãrþi, centralã, termopane, 
îmbunãtãþit, mobilat, uti-
lat modern, loc de parcare 
75.000 euro. 0746019911. 
(C.210120210013)

APARTAMENT 3 ca-
mere Teilor, construcþie 
2020. Tel. 0799008833.  
(221220200009)
VÂND apartament 3 came-
re, confort 2, Gãvana 2, etaj 
2/4, izolat, centralã, termo-
pane, îmbunãtãþit, mobilat, 
utilat modern, loc de parcare 
56.000 euro. 0746019911. 
(C.210120210014)

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

3 CAMERE, Trivale, et. 2, 
2 bãi, 2 balcoane, 62.000 
euro. Tel. 0720011721.  
(C.250120210019)

VÂND/ Schimb apartament 
3 camere, Traian, cu apar-
tament 2 camere, parter, 
etaj 1, aleea Petroliºtilor/ 
aleea Teilor. 0732522436.

APARTAMENTE
4 camere

VÂND apartament 4 ca-
mere, Mioveni- Robea, îm-
bunãtãþit. Tel. 0738431531. 
(C.180120210029)

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

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)

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

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

VÂND vilã Prun-
du. Tel. 0752204666. 
(C.250120210003)

VÂND casã în com. 
Mãrãcineni( 3 km de Pi-

teºti). Tel. 0744471937.  
(C.130120210021)
VÂND casã Râncãciov- Cãli-
neºti, 4 camere+ teren. Tel. 
0765674586; 0772720908; 
Spania: 0034642720908. 
(C.150120210002)
DE VÂNZARE! Vilã P+ 1, 
Gãvana 3, lângã pãdure, su-
prafaþã utilã 220 mp, teren 
500 mp. Tel. 0723328355.  
(C.190120210007)

VÂND vilã ªtefãneºti- pa-
sarelã, la stradã, mobi-
latã, toate utilitãþile, ne-
gociabil. 0762534916.  
(C.220120210016)

TERENURI
VÂND teren stradal, uti-
litãþi. Tel. 0748861533. 
(C.260120210001)

VÂND TEREN 
50.000 mp, situat vizavi de 

reprezentanţa FORD, lângă
Jupiter City - Carrefour, 

deschidere 250 m.
Tel. 0799 00 88 22.

VÂND teren stradal Drãga-
nu, 1.300 mp, puþ, grajd, 
lac de peºte, 12 euro 
mp. Tel. 0721210064. 
(C.250120210002)

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

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

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 intravilan, 900 
mp, deschidere 17 m, îm-
prejmuit parþial, fostã grã-
dinã de legume, centru 
Zeama Rece, str. Apos-
tolilor, com. Cãteasca, 4 
km de Carrefur, toate uti-
litãþile la poartã, cadastru.  
0741137281, orele 19.00- 
21.00. (C.190120210005)

VÂND teren extravilan, sat. 
Zeama Rece, com. Cã-
teasca, punctul Ograda: 
5.000 mp într-o parcelã ºi 
5.000 mp în altã parcelã 
apropiatã, cadastru. Tel. 
0741137281. orele 19.00- 
21.00 (C.190120210006)

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. 

OFER închiriere spaþiu( 
magazin Fortuna), chirie 

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 05.02.2021
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.

Blondã, ochii albaºtrii, te 
aºtept la mine pentru cli-
pe minunate. 0754696279.  
(C.250120210010)

MASAJ de relaxare nu-

mai pentru persoane se-
rioase. 0751329835.  
(C.110120210011)

BRUNETÃ, 25 ani, te 
aºtept la mine. Am lo-

caþie. 0741552756.  
(C.070120210012)

DOAMNÃ maturã. 
Tel. 0723035575. 
(C.260120210012)
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modicã. Tel. 0723510316.  
(C.180120210019)

ÎNCHIRIERI
PROPRIETAR, închiriez 
apartament vilã, 2 came-
re, modern, Banatului. 
0721918129; 0744896025.  
(C.031120200019)

GARSONIERÃ cur-
te- Prundu, 1 bãiat- 650, 
2 bãieþi- 400, incluse 
utilitãþile( cãldura se-
parat).  0743922377. 
(C.050120210007)

PRIMESC în gazdã, 
str. Þepeº Vodã 24. 
Tel. 0751769263.  
(C.250120210024)

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

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

ÎNCHIRIEZ convena-
bil apartament 2 ca-
mere în vilã, parter, 
intrare separatã, zona De-
deman. Tel. 0744963528. 
(C.060120210001)

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)

PROPRIETAR închiriez 
apartament 2 camere, zona 
Trivale. Tel. 0758929508. 
(C.150120210020)

PRIMESC în gazdã la casã 
bãieþi/ familie, Prundu- 
Craiovei. 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)

OFER spre închirie-
re garsonierã, Gãva-
na. Tel. 0722766434.  
(C.200120210005)

OFER închiriere aparta-
ment 3 camere, centrul 
oraºului. Tel. 0765780909.  
(C.250120210013)

ÎNCHIRIEZ camere la 
vilã, zona Exerciþiu. Avan-
tajos. Tel. 0799475802.  
(C.190120210020)

OFER închiriere apar-
tament 3 camere, ultra-
central, mobilat, utilat, 
300 euro. 0746019911. 
(C.210120210020)

OFER închiriere gar-
sonierã, cf. 1, Gãva-
na 3, complet mobi-
latã. Tel. 0723906260.  
(C.210120210001)

OFER  închiriere apar-
tament 2 camere, com-
plet mobilat, centralã 
proprie, aer condiþionat, 
Fraþii Goleºti. Preþ 1.000 
lei /lunar. 0721270427. 
(C.210120210003)

OFER spre închiriere apar-

tament 3 camere, zona 
Bere,  renovat, mobilat nou, 
300 euro. Tel. 0744518254. 
(C.210120210008)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, fond 
nou, Gãvana 3, et. 1, 74 
mp, mobilat, utilat mo-
dern, loc de parcare, 
300 euro. 0746019911.  
(C.210120210018)

OFER închiriere aparta-
ment 3 camere, zonã cen-
tralã, mobilat, utilat modern, 
400 euro. 0746019911. 
(C.210120210019)

PRIMESC în gazdã. Tel. 
0723164630; 0744304381. 
(C.220120210010)

OFER spre închirie-
re apartamet 3 camere, 
zona Banat, lângã ºcoala 
nr. 16. Tel. 0756853177. 
(C.220120210007)

ÎNCHIRIEZ camerã 
apartament, zona Spi-
talul Militar. Preferabil 
salariatã. 0745068056.  
(C.161120200018)

OFER  închirie-
re garsonierã. Tel. 
0744278107; 0749055875.  
(C.220120210022)

PROPRIETAR! Închiri-
ez garsonierã, confort 

I, Craiovei, recent 
finisatã, mobilatã, 

utilatã nou,  condiþii 
deosebite, costuri 

mici întreþinere. Ex-
clus animale com-

panie. 0741015609. 
dupã ora 17.30. 

(C.220120210014)

ÎNCHIRIEZ apartament 2 
camere, central, mobilat 
ºi utilat. Tel. 0757077870. 
(C.220120210017)

PRIMESC în gazdã elev/ 
elevã/ salariatã, Gãva-
na. Tel. 0740834428. 
(C.220120210019)

OFER închiriere garso-
nierã Gãvana, utilatã ºi 
mobilatã, preþ negoci-
abil. Tel. 0771615823. 
(C.250120210027)

OFER spre  închiriere 
apartament 3 camere, 

et. 3, Craiovei. Tel. 
0745092000.  

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, parter, 
balcon, fond nou, spaþios, 
centralã, Gãvana 2, pre-
tabil cabinet medical, fir-
mã. Tel. 0742026804.  
(C.260120210003)

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

CUMPĂRĂRI
IMOBILIARE

CUMPÃR apartament 3 
camere, centru, etaj in-
termediar, la schimb cu 
apartament 2 camere + di-
ferenþã. Tel. 0721270427. 
(C.140120210003)

CUMPÃR apartament fond 
nou, cu loc parcare sau 
garaj. Tel. 0744377800.  
(C.180120210026)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT femeie pentru 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)

PRESTĂRI
SERVICII

REPARAÞII MAªINI 
SPÃLAT AUTOMATE- 
COCIOABÃ. GARANÞIE 
12 LUNI. DEPLASARE 
GRATUITÃ. 0248/645543; 
0723321716; 0748331545.  
(C.011020200011)

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

CADASTRU-carte funci-
arã! Terenuri-450 lei! Apar-
tamente-250 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.050120210015)

SC. EXECUTĂ: 
- LUCRĂRI de  

CONSTRUCŢII 
- AMENAJĂRI, 

- TERMOSISTEM,
- INSTALAŢII electrice/ 

termice/ sanitare.
Tel. 0731 939 021.  

ZIDÃRIE, tencuieli, glet, 
faianþã, gresie, termosis-
tem. Preþuri fãrã concu-
renþã. Tel. 0745430252. 
(C.060120210008)

SERVICII contabilitate ºi 
resurse umane( salarii ºi 
revisal). Tel. 0741110204.  
(C.150120210018)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.200120210002)

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

SERVICII de curãþenie la 
client acasã. Case, apar-
tamente, birouri, scãri bloc, 
tapiterii( inclusiv auto). Po-
sibilitate abonament avan-
tajos.Tel. 0760868973.  
(C.220120210018)

AMENAJÃRI interioare/ ex-
terioare. Tel. 0720538595. 
(C.250120210021)

AMENAJÃRI interioare/ ex-
teriaore. Tel. 0744915345. 
(C.260120210011)

PIERDERI
S.C. Erka Asig Consult 

S.R.L. - franciză Transil-
vania Broker, dă pierdute 
următoarele poliţe de asigu-
rare aparţinând ABC Asigu-
rări S.A.: Poliţe RC contabili 
nr. D000867 /D000899 - 
D000900; Poliţe RC profesio-
nală nr. F002720 - F002721. 
Total poliţe pierdute: 5 buc. 
Se declară nule!

PIERDUT cerificat înma-
triculare ºi certificat con-
statator, eliberate de ORC 
Argeº, aparþinând S.C. 
Glami Topstore SRL, CUI 
14942091. Se declarã 
nule.  (C.260120210009)

MEDITAŢII
MATEMATICÃ orice nivel. 
Prima ºedinþã gratis. Posibil 
acasã la elev. 0726348243. 
(C.150120210022)

MEDITEZ LIMBA GER-
MANÃ ORICE NIVEL. 
TEL. 0771453765.  
(C.260120210008)

DIVERSE
DORESC sã botez 
o fetiþã nou nãscutã. 
Tel.  0738431531. în-

tre orele 19.00- 20.00. 
(C.180120210027)

MATRIMONIALE
DOMN, pensionar, doresc 
prietenie, eventual cãsã-
torie. Tel. 0785621217. 
(C.040120210009)

INTELECTUAL, pre-
zentabil, 53 ani, caut 
doamnã pentru cãsãto-
rie. Tel. 0756844590.  
(C.141220200005)

TÂNÃR divorþat, 34 ani, cu 
locuinþã caut mãmicã pen-
tru fetiþa mea. 0751120856. 
(C.150120210010)

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)

DOMN, 44 ani, 1.67/ 70, 
fãrã obligaþii, posesor auto, 
serviciu stabil, situaþie ma-
terialã bunã doresc parte-
nerã vârstã apropiatã, pen-
tru cãsãtorie. 0741022160. 
(C.250120210006)

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

DOMN caut doamnã pentru 
prietenie. Tel. 0753093543. 
(C.190120210011)

TÂNÃR, 1.75/ 80, locu-
inþã, serviciu, auto, do-
resc cunoºtinþã doam-
nã, pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0756303583. 
(C.190120210021)

DOMN, 41 ani caut 
doamnã pentru priete-
nie/ cãsãtorie. Rog serio-
zitate. Tel. 0751315913. 
(C.190120210002)

ANIMALE
VÂND vacã Zimental, 4 
viþei, 10 capre, 4 purcei( 
35- 40 kg) ºi cârlan( vârstã 
2 ani). Tel. 0759661706. 
(C.220120210006)

VÂND pereche porci 
Duroc, 50 kg fieca-
re. Tel. 0721971786. 
(C.220120210021)

Anunţuri la telefon
VÂND gãini pitici. Tel. 
0754945163. 

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

S.C. Angajeazã lucrã-
tori în construcþii: mozai-
car/ faianþar, fierari, per-
soane serioase. Salariu 
atractiv, disponibilitate 
deplasare. 0756313796. 
(C.220120210024)

S.C. angajeazã ºofer din: 
Piteºti ºi Mioveni, permis 
cat. D. Tel. 0723492438. 
(C.050120210013)

S.C. angajeazã mecanic 
auto. Tel. 0723492438. 
(C.050120210014)

S.C. ANGAJEAZÃ conta-
bil( operator contabilitate). 
Tel. 0720662162. (C.o.p. )

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 TIR 
20 tone, pentru intern; 
tur-retur ºi Comunita-
te. Tel. 0767772001.  
(C.130120210003)

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

RESTAURANT angajeazã 
barman cu/ fãrã experi-
enþã. Salariu atractiv+ bo-
nusuri. Tel. 0728119444. 
(C.250120210008)

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

ANGAJÃM ºofer profesi-
onist pentru comunitate, 
prelatã mega, perioa-
dã flexibilã, 2.400 euro/ 
lunã. Tel. 0727167445. 
(C.200120210001)

ANGAJÃM ºoferi catego-
ria C+ E, curse tur- retur, 
Slovenia, Croaþia, Un-
garia. Tel. 0770724742. 
(C.200120210003)

ANGAJÃM ospãtãriþe 
pentru restaurant ultra-
central. Domiciliul în Pi-
teºti. Tel. 0728119444. 
(C.250120210009)

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

ANGAJEZ personal spãlã-
torie auto, cunoºtinþe vul-
canizare. 0754250879. 
(C.190120210014)

ANGAJÃM urgent agenþi 
de securitate pentru Bu-
cureºti. Salariu net 1.900 
-2.200 lei. 0731630914; 
0731630929.  (C.F. 3683)

ANGAJEZ spãlãtor auto, 
ªtefãneºti. Program 
avantajos, salariu 2.000 
lei. Tel. 0746033018.  
(C.210120210022)

Caut fete pentru video-
chat, pentru Bucureºti. 
Ofer cazare, salariu 
atractiv. 0761581719. 
(C.210120210007)

ANGAJEZ fatã pen-
tru bar. Program flexi-
bil, condiþii bune de lu-
cru. Tel. 0747545144. 
(C.210120210009)

ANGAJÃM EDUCATOR  
GRÃDINIÞÃ PRIVATÃ. CV. 
office@grãdinitapiticotpi-
testi.ro (C.250120210001)

RESTAURANT Epic- 
Topoloveni angajea-
zã bucãtar cu experi-
enþã. Tel. 0744998838. 
(C.220120210011)

S.C. ANGAJEAZÃ în con-
diþiile legii excavatorist 
pentru utilaj 22.5 t pe se-
nile pentru balastierã. Tel. 
0726317722.

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

ANGAJEZ meseriaºi în 
construcþii calificaþi ºi ne-
calificaþi pentru Franþa. 
Ofer cazare ºi salariu 
atractiv. Rog seriozitate. 
Tel. 00330771842151; 
0 0 4 0 7 4 8 3 7 8 6 2 8 . 
(C.260120210004)

Nazar Autopit anga-
jeazã manipulant mãr-
furi. Tel. 0743272727. 
(C.260120210005)

DECESE
Familia îndurerată anunţă 

trecerea în nefiinţă a domnului 
ing. VICTOR BRĂNESCU. 

Înmormântarea va avea loc azi, 
27 ianuarie, ora 12.00, 

la Cimitirul Sf. Gheorghe. 

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

 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 

SC angajează 
în condiţii avantajoase: 

FIERARI, 
ZIDARI, 

DULGHERI. 
Tel. 0774430829.

SOCIETATE COMERCIALA 
ANGAJEAZĂ 

ŞOFERI TIR 
PENTRU COMUNITATE, 
SALARIU 2380 EUR. TEL. 

0736.620.666; 0733.799.935.

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 
OPERATOR 

BULDOEXCAVATOR. 
Tel. 0744348924

SC MASTER 
SERVICE 

SOLUTION SRL
Pitesti, Aleea Negoiu 
nr. 2, ANGAJEAZĂ: 

UCENIC 
MECANIC 

/ELECTRICIAN 
AUTO GPL.

Tel. 0727703330.

Societate comercială 
angajează 
ŞOFER 

TRANSPORT 
PERSOANE 

(categoria D) pentru 
curse Beleţi – Ştefăneşti. 
Necesar atestat şi card 

tahograf valabil. De 
preferat cu domiciliul în 
Topoloveni, Călineşti sau 

Ştefăneşti.
Tel. 0745.024.746.

AGAJEZ PERSOANĂ
(chiar şi pensionar) 

pentru ADMINISTRARE 
magazin antichităţi, 

cu experienţă P.C. 
Tel. 0742474006.
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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.

LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE, 
aparatură performantă, personal calificat, 

acreditat  RENAR oferă servicii decontate de 
CAS. Efectuează toate analizele, inclusiv COVID. 

Program şi sâmbăta. Tel. 0348/ 411519. 

Firmă cu experienţă  
în transport angajează  

ŞOFERI 
AUTOCAMION 

pe relaţia România - 
Franţa/ tur / retur şi 

Comunitate. 
Telefon 0727 / 760 240.

CĂUTĂM BONĂ INTERNĂ pe termen lung (în judeţul Ar-
geş, Ştefăneşti-Valea Mare) pentru o familie cu copii. 
Atribuţii: îngrijit copii, participat la activităţi cu copiii, mers cu 
copiii în parc, menaj şi calcat.  6 zile libere pe lună, stabilite de 
comun acord. Condiţii de cazare foarte bune, casă noua, mese 
incluse. Salariu foarte avantajos. Căutam o persoană serioasă, 
responsabilă, discretă, blândă, dar să ştie şi să impună limite; 
energică, devotată, integră, cu putere şi dorinţă de muncă. Să 
aibă experientă în acest domeniu. Deţinerea unui carnet de 
conducere reprezintă un avantaj.  Rog persoanele interesate să 
ne contacteze la nr. de telefon 0731331322.

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.

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 

S.C. BOOKART PRINTING SRL – Tipografie BRADU, 

angajează CONDUCĂTOR AUTO 
transport rutier de mărfuri cod COR 833201.

Program de lucru flexibil, salariu atractiv.
Cerinţe: -    permis de conducere categoria C+E, minim
- atestat transport marfa

Relaţii, la tel.: 0248 615416; 0741332374 – 
între orele 07.30 – 15.30.

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.

SOCIETATE DE 
CONSTRUCŢII 

cu experienţă 
angajează 

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

0727 760 240.

ANUNŢ
OBŞTEA MOŞNENILOR BRĂTIENI, cu sediul în 
comuna Brăduleţ, judeţul Argeş ORGANIZEAZĂ în 
data de 20.02.2021, SELECȚIE DE OFERTE pentru 
lucrările de regenerare a pădurilor pe raza Ocolului 
Silvic Păpușa Rucăr pentru anul 2021.
Elementele concrete privind lucrările ce urmează a fi ex-
ecutate se pot obține de la sediul Obştei Moşnenilor Bră-
tieni sau prin poșta electronică în urma solicitării făcută 
la adresa de email: secretariatobsteabrătieni@gmail.com
Ofertele se depun în plic închis până în data de 19.02.2021, 
însoțite de  documentele care să ateste dreptul de a execu-
ta aceste tipuri de lucrări.
 Preşedinte Consiliu de Administraţie, Mircea Roşescu                     

ANUNŢ
OBŞTEA MOŞNENILOR BRĂTIENI, cu sediul în co-
muna Brăduleţ, judeţul Argeş SCOATE LA VÂNZARE 
prin selectare de oferte (negociere directă) masă lem-
noasă pe picior, astfel:
- 682 m.c.,  APV 1516265 - SECUNDARE RĂRITURI
- 1249 m.c. , APV 1661842 - ACCIDENTALE I
Vânzarea se desfăşoară în ziua de 20.02.2021 ora 1100  
la sediul Obştei Moşnenilor Brătieni în conformitate cu 
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea vânză-
rii de masă lemnoasă nr.124/25.05.2018.
Solicitanții vor depune cereri scrise de participare, în-
soțite de documentele de atestare (statut, C.U.I., atestat, 
e.t.c.) potrivit reglementărilor silvice.
Informaţii se pot obţine de la Ocolul Silvic ,,Păpuşa” 
Rucăr  - ing. Coleşică Marius, telefon: 0742096227, 
care asigură, la cerere şi prezentarea masei lemnoase pe 
teren sau de la secretariatul Obştei Moşnenilor Brătieni 
(tel. 0742207872).
 Preşedinte Consiliu de Administraţie, Mircea Roşescu

SC angajează 
VÂNZĂTOR 
MAGAZIN 

ALIMENTAR 
(fete băieți). 

Tel 0740.045.872.

CNAIR SA, expropriator în numele statului român, pentru realizarea investiţiei 
“Drum expres Craiova - Pitesti si legaturile cu drumurile existente” Tronsonul 4, sit-
uate pe administrativul localităţilor Lunca Corbului, Albota, Costeşti, Bradu, Suse-
ni şi Oarja din Judetul Arges, ANUNŢĂ titularii drepturilor reale/orice persoană 
care justifică un interes legitim asupra imobilelor afectate, să comunice secretarilor 
primăriilor Lunca Corbului, Albota, Costeşti, Bradu, Suseni şi Oarja, în perioada 
27.01.2021 – 5.02.2021, cererile formulate în temeiul art. 19 (2) din Legea 255/2010 
şi art. 15 (1) din HG 53/2011, de acordare a despăgubirilor, copii legalizate ale docu-
mentelor doveditoare şi opțiunea privind acceptarea cuantumului despăgubirii propuse. 
Având în vedere masurile pentru diminuarea efectelor pandemiei COVID 19, cererile şi 
documentele doveditoare pot fi comunicate prin poştă, fax sau e-mail, după caz, către:
- Primăria Comunei Lunca Corbului, com. Lunca Corbului, nr. 291, Județ Arges, Fax: 0248.688.960, 
E-mail: primaria_lunca_corbului@yahoo.com
- Primăria Comunei Albota, Comuna Albota, Str. Principală, Nr. 1, Județ Arges, tel/fax 0248233451, 
starecivila@albota.cjarges.ro
- Primăria Oraşului Costeşti, Oras Costesti, Str. Victoriei nr. 49, jud. Arges, Fax: 0248.672.717, 
E-mail: primaria@primariacostestiag.ro  
- Primăria Comunei Bradu, Comuna Bradu, Jud. Arges, Fax: 0248-279412, bradu@ag.e-adm.ro
- Primăria Comunei Suseni, Comuna Suseni, Jud. Arges, Fax: 0248/699397, primarie@suseni.
cjarges.ro 
- Primăria Comunei Oarja, Comuna Oarja, jud Arges, Fax: 0248/660341, E-mail: primarie@oarja.
cjarges.ro
Începând cu data de 8.02.2021, la sediile Consiliilor locale, se vor desfăşura lucrările 
Comisiilor constituite la nivelul UAT Lunca Corbului, Albota, Costeşti, Bradu, Suseni şi 
Oarja pentru analiza cererilor, în vederea emiterii Procesului verbal şi acordării despăgu-
birilor, pentru imobilele afectate de investiţia „Drum expres Craiova - Pitesti si legaturile 
cu drumurile existente” Tronsonul 4, titularii urmând a fi convocaţi prin poştă. 
Planul cu amplasamentul imobilelor expropriate, însoțit de tabelele cu imobilele expro-
priate, sunt afisate la sediile şi, după caz, pe web site-ul Consiliilor locale, începând cu 
data prezentului anunţ.

ANUNŢ VÂNZARE
Lichidări Info Consult SPRL in calitate de lichidator judiciar al 
debitoarei SC FINEX SRL-în faliment, cu sediul social în Costeşti, 
str. Pieţei Grădina de Vară, jud. Argeş,  CUI: 161759, J03/970/1991, 
dosar nr. 1626/1259/2009 pe rolul Tribunalul Specializat Argeş, 
având în vedere sentinţa nr. 879/2020, pronunţată de Tribunal-
ul Specializat Argeş în dosarul nr. 1626/1259/2009/a7 la data de 
17.12.2020, în temeiul art. 768-769 din Noul Cod de procedură 
Civilă, organizează in data 11.02.2021, orele 11,30,  la sediul lichi-
datorului judiciar din Câmpulung, str. Republicii, nr.35, et.2, jud. 
Argeş,  licitaţie publică deschisă, cu strigare, având ca obiect 
vânzarea următoarelor bunuri: I. ACTIV situat în Costeşti, strada 
Luncilor, jud. Argeş, compus din: 1.Teren intravilan cu suprafaţa 
de 5.605 mp; 2.Birou administrativ şi Hală producţie; 3.Instalaţii 
tehnice, în număr de 33 bucăţi, la preţul total de 371.163 lei, exclu-
siv TVA, această valoare reprezentând  50% din preţul de scoatere 
la vânzare la prima licitaţie  care a avut loc în data de 20.01.2021. 
Vânzarea se va putea face chiar dacă se va prezenta o  singură per-
soană care oferă preţul de  pornire al acestei licitaţii.
Ofertanţii trebuie să consemneze o garanţie de 10% din valoarea 
activului ofertat, depusă in contul RO41PIRB0301770237001000 
deschis pe numele SC Finex SRL la FIRST BANK SA-Piteşti.
Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la licitaţie 
sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar până la data stabilită 
pentru vânzare. Relaţii suplimentare la telefonul 0744.772.619, 
e-mail gheorghe.banu@gmail.com.

ANUNŢ VÂNZARE
Lichidări Info Consult SPRL, lichidator judiciar al SC PROCON
FORT MOCHETEX SRL, CUI: 7350984 , dosar nr. 483/1259/2010, 
pe rolul Tribunalului Specializat Argeş, având în vedere sentinţa nr. 
881/2020, pronunţată de Tribunalul Specializat Argeş în dosarul nr. 
483/1259/2010/a3 la data de 17.12.2020, în temeiul art. 768-769 din 
Noul Cod de procedură Civilă, organizează in data de 12.02.2021, 
ora 11,30, la sediul lichidatorului din Câmpulung, str. Republicii 
nr.35, et.2, jud. Argeş, licitaţie publică deschisă cu strigare pentru 
vânzarea următoarelor bunuri: 1.Stoc marfă magazine, 25.000 lei, 
această valoare reprezentând  50% din preţul de scoatere la vânzare 
la prima licitaţie  care a avut loc în data de 20.01.2021. Vânzarea se 
va putea face chiar dacă se va prezenta o  singură persoană care 
oferă preţul de  pornire al acestei licitaţii.
Pot participa la licitaţie persoane fizice sau juridice, care consem-
nează până la ora inceperii licitaţiei, o garanţia de participare de 
10% din valoarea de pornire a bunului licitat, depusă în contul 
RO35RNCB0022041634510001 deschis pe numele SC Proconfort 
Mochetex SRL-in faliment la BCR SA Piteşti. Relaţii suplimentare 
la telefonul 0744.772.619, e-mail gheorghe.banu@gmail.com.

Angajez 
- AJUTOR BUCĂTAR

- FATĂ VÂNZARE 
LINIE-

AUTOSERVIRE
Tel 0741.761.423

0740.563.166

SC DELTA PLUS TRADING SRL
angajează

CONDUCATOR AUTO 
cu experienţă pentru camion 20T

- transporta anvelope
-program de luni până vineri, se respecta tahograful

- salariu fix + diurna. Relaţii la tel. 0740 049 074 
CV la: resurse.umane@deltaplus.ro
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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.

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

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

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

Relatii tel. 0748192233

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

ROMA2S 
TRANSYLVANIA 

INGINERIE 
angajează

- MAISTRU CONFECŢII 
METALICE

- CONTROLOR 
CALITATE CONFECŢII 

METALICE
- LĂCĂTUŞ CONFECŢII 

METALICE
Relaţii, la tel. 0728.272.295

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII angajează
 • INGINER CONSTRUCŢII 

• MUNCITORI CALIFICATI IN 
CONSTRUCTII

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

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

contoare gaze. 
Tel. 0722301315.

ANGAJEZ ŞOFER 
AUTOBASCULANTĂ 
8 x 4. Salariu 3.500- 4.000 
lei. Tel. 0752146969.

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  

SOCIETATE COMERCIALĂ angajează 
PERSONAL CALIFICAT în domeniul construcţiilor:

n LĂCĂTUŞI MECANICI
n SUDORI n INSTALATORI. 

Candidaţii pot depune CV-urile e-mail: recrutare@
grouptib.com, informatii la tel. 0747.198.714.

Angajez 
ŞOFER CAMION 

(tandem) pentru Comunitate. 
Tel. 0754812152.

ANGAJEZ 
ȘOFERI TIR. 

Tel. 
0744755702.

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează 

CONDUCĂTOR 
AUTO 

pentru auto 3,5 tone. 
Cerinţe: permis B, C, 

certificate ADR 
Telefon 0753044289, 

Mărăcineni. 

ANGAJAM: 
 BUCATAR şi DIRECTOR RESTAURANT(CANTINA).

Detalii, la telefoanele: 0735.308.148, 0727.735.075.

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 
ŞOFERI 

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

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

Angajăm:
- CONFECŢIONER

SURFILATOR
- CONFECŢIONER

sală croit.
Tel. 0720638047.

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

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

SOCIETATE DE CONSTRUCŢII angajează:
n DULGHERI n FIERARI BETONIŞTI

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

Angajez 
ȘOFER TIR 

transport intern. 
Nu se lucrează în 

week-end. 
Tel 0785.255.857.

S.C. GALVANIZARE 
angajează:

- INGINER CHIMIST
- PERSONAL CALIFICAT ŞI NECALIFICAT.
CV la: office@galvanizate.ro sau la sediul în Argeşelu, 

nr. 537 bis, platforma Overland. Tel. 0742073764.

PIZZERIE ultracen-
trală angajează PIZZER 

şi AJUTOR PIZZER. 
Salariu negociabil. 

0728119444.

SC DELTA PLUS 
TRADING SRL

angajează
- VULCANIZATOR 

AUTO
- MECANIC 

AUTO.
Relaţii, la 0744 626 054.

CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 01.03.2021

Consiliul de Administratie al INDCARF S. A., cu sediul în mun. Pitesti, str. Depozitelor, nr.33, ju-
deţul Argeş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Specializat Argeş 
sub numarul J03/36/1991, având C.I.F. RO129030,  în conformitate cu prevederile art. 119 alin. (1) 
din Legea societăţilor comerciale nr.31/1990 republicată,      

CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 01.03.2021, ora 12:00 

Lucrarile Adunarii Generale Ordinare se vor desfasura la sediul social din mun. Pitesti, str. Depozitelor, 
nr.33, judeţul Argeş. La Adunarea Generala sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inreg-
istrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.02.2021 stabilita ca data de referinta.

Ordinea de zi este urmatoarea: 
1. Aprobarea garantarii de catre INDCARF S.A. a unui credit in valoarea de pana la 4.000.000 de Euro 
sau in echivalent lei care va fi contractat de actionarul majoritar Societatea SAM DOR DIVERS S.R.L. so-
cietate care se afla in acelasi grup de societati cu INDCARF S.A., de la Credit Europe Bank (Romania)SA; 
2. Aprobarea ca garantarea creditului sa se faca astfel:
a) Ipoteca imobiliara asupra tuturor bunurilor imobile ale Societatii INDCARF S.A. compuse din teren 
in suprafata de 52.225 si cladirile de la C1 la C34 situate in mun. Pitesti, str. Depozitelor, nr.33, jud. Arges, 
imobil inscris in Cartea Funciara nr. 82363 a localitatii Pitesti;
b) Ipoteca mobiliara asupra creantelor provenite din politele de asigurare a imobilelor constructii;
c)   Fidejusiune constituita de Societatea INDCARF S.A.;
d) Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente ce se vor deschide de INDCARF S.A. la Credit Europe 
Bank (Romania) S.A. prin reprezentantul desemnat;
e) Ipoteca mobiliara asupra creantelor provenite din toate contractele de inchiriere a bunurilor imobile 
situate in mun. Pitesti, str. Depozitelor, nr.33, judeţul Argeş, contracte prezente si viitoare incheiate de 
INDCARF S.A. cu diversi clienti;
3. Împuternicirea d-nei Samarescu Carmen-Liliana sa semneze contractual de credit si toate contractele 
mentionate la punctul 2 de pe ordinea de zi in vederea garantarii creditului care va fi contractat de ac-
tionarul majoritar Societatea SAM DOR DIVERS S.R.L.;
4. Împuternicirea d-nei Samarescu Carmen-Liliana, să semneze în numele şi pentru acţionari Hotărârea 
Adunării Generale Ordinare;
5. Desemnarea si imputernicirea persoanei care sa efectueze toate formalitatile cerute de lege pentru 
publicarea si mentionarea hotararii adoptate in AGOA, precum si toate formalitatile de inregistrare la 
Oficiul Registrului Comertului Arges.
Convocatorul va fi pus la dispoziţia acţionarilor, la sediul societăţii.
Cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi de către acţionarii care deţin cel puţin 5% din 
drepturile de vot, pot fi depuse, conform art. 1171 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, la sediul societăţii în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării. 
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social 
are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de 
o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adaptare de adunarea generala ;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de 
zi a adunarii generale ;
Drepturile sus-prevazute  pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat  sau prin 
mijloace electronice).
Actionarii isi pot exercita drepturile sus-prevazute la lit. a) si b) in termen de cel mult 15 zile de la data 
publicarii convocarii. Acţionarii înscrişi în Registrul acţionarilor la data de referinţă pot participa si 
exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenţă. Actionarii care nu au capacitate 
legala de exercitiu, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarii, 
prin reprezentantii lor legali care la randul lor, pot da procura speciala altor persoane.
Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru Societate, unul pentru mandant, 
unul pentru mandatar). Procurile speciale si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inreg-
istrare al actionarului reprezentat vor fi depuse la sediul social sau vor fi expediate prin posta cu 48 de 
ore inainte de data tinerii sedintei AGA (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, 
respectiv data postei de plecare in cazul documentelor expediate). Procurile speciale nedepuse sau neex-
pediate cu 48 de ore inainte de data tinerii sedintei AGA, vor fi considerate nule de drept.  Procurile vor 
fi retinute la Societate facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis 
prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau in ca-
zul persoanelor juridice  si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei 
fizice care le reprezinta si actul de identitate al reprezentantului.
Informatiile suplimentare si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi vor fi puse la dis-
pozitia actionarilor la sediul societatii si pe pagina de internet www.indcarf.ro, incepand cu data de 
28.01.2021.
Persoanele interesate pot obtine, contra cost, la cerere fotocopii ale acestor  documente.
Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a convocarii de la data 28.01.2021 pana 
la data de 26.02.2021.
In cazul in care la data de 01.03.2021 nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru a valida int-
runirea,  AGOA este convocata pentru data de 02.03.2021  in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi 
ordine de zi.

Presedinta Consiliului de Administratie, d-na Samarescu Carmen-Liliana
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