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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND þuicã din prune, 
33 grade, preþ 12 lei/ li-
tru. Tel. 0730919219. 
(C.020620210010)

VÂND pianinã, per-
fectã stare, acordatã. 

Tel. 0744313866. 
(C.180520210024) 

VÂND þuicã( prunã 
neagrã), 15 ani vechi-
me. Tel. 0744278043. 
(C.190520210003)

VÂND navete de bere cu 
tot cu sticle, toate mãr-
cile. Tel. 0722390309.  
(C.280520210009)

VÂND 30 familii de albine cu/ 
fãrã cutii. Tel. 0740871086.  
(C.030620210018)

VÂND ovãz. Tel. 
0748231125; 0742210249.

VÂND bicicletã de damã, 
Nobless, Germania, stare 
foarte bunã. 0732522436.

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

VÂNZĂRI
AUTO

ROMÂNEŞTI
CUMPÃR auto pentru progra-
mul Rabla. Tel. 0745141627. 
(C.070520210003)

OFER garaj pentru închi-
riere. Tel. 0748231125.  
(C.020620210004)

UTILAJE 
AGRICOLE

VÂND maºinã pentru curãþat 
ºtiuleþi porumb. 0748231125.  
(C.020620210005)

STRĂINE
VÂND Mercedes C 

220, fabricaþie 2008, 
diesel, capacitate 2.2, 
panoramic, full total. 

Tel. 0744313866 
(C.180520210031) 

VÂND VW Tiguan, 
fabricaþie, 2009, 
unic proprietar, 
Diesel, 4X4, ex-

tra-full. 0744313866.  
(C.180520210026) 

VÂND Peugeot 207, fa-
bricaþie 2007, unic propri-
etar, întreþinut, preþ avan-
tajos. Tel. 0770718978.  
(C.280520210005)

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND garsonierã ºi apar-
tament, confort III, et. 3 , 
Rãzboieni. 0747118435.  
(C.020620210006)

VÂND garsonierã Tri-
vale, parter, 23.000 

euro. Tel. 0745069426.  
(C.030620210021)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 2 came-
re, semidecomandat, 50 
mp, et. 9/ 9, bloc reabilitat 
termic, centralã termicã, fãrã 
îmbunãtãþiri, Calea Bascov- 
Piteºti( în spatele hotelului 
Ramada), scarã îngrijitã, lift 
nou, bloc liniºtit, toate actele 
în regulã, liber, preþ 46.500 
euro. Tel. 0746336160.  
(C.120520210003)

PROPRIETAR. Vând 
apartament 2 came-
re, mobilat, utilat, 

modern, nou, Ultra-
central, (deasupra 

Restaurant Matteo), 
etaj 2/4. 0737794785.  

(C.050520210008) 

VÂND apartament 2 ca-
mere, et. 2, Câmpu-
lung- Viºoi, îmbunãtãþit, 
mobilat, 30.000 euro, ne-
gociabil. Tel. 0755420147.  
(C.290320210010)

VÂND apartament 2 ca-
mere, Craiovei, cf. 1. Tel. 
0741785027; 0722528297. 
(C.210420210009)

VÂND apartament 2 came-
re, et. 2, îmbunãtãþit, Mãrã-
cineni. Tel. 0752254970.  
(C.030620210002)

APARTAMENT cf. 1, 
semidecomandat, cen-
tralã, termopane, et. 8, 
Craiovei. 0799008833. 
(C.030620210019)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND/ Schimb/ Închiriez 
urgent apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti- Li-
vezilor. Tel. 0742301801.  
(C.260520210002)

VÂND apartament 3 camere, 
str. Oituz. Tel. 0755594202.  
(C.260520210006)

VÂND apartament 3 ca-
mere, et. 4, Calea Bucu-
reºti, 59.000 euro, nego-
ciabil. Tel. 0733227657.  
(C.020620210018)

VÂND apartament 3 camere, 
lângã Odobescu, cf. 1, semi-
decomandat, 2/ 4, 63.500 
euro. Tel. 0721539364.  
(C.030620210005)

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

VÎND vilã, la cheie, Smeura 
Tipografie, teren 600 mp, toa-
te utilitãþile. 0040786350699.  
(C.050420210003)

VÂND casã cu teren 
9.500 mp, pomi fructi-
feri, sat. Zmei, nr. 63. Tel. 
0755338044; 0770291137. 

(C.280520210005)

VÂND casã Dobrogostea 
cu teren 2.410 mp, preþ 
35.000 euro, negociabil. 
Tel. 0749232366. dupã ora 
17.00.  (C.260520210005)

VÂND casã Râncãciov- Cãli-
neºti, 4 camere+ teren. Tel. 
0765674586; 0772720908; 
Spania: 0034642720908. 
(C.170520210003)

VÂND casã, Bradu, 8 
camere, 4 bãi, living, 

bucãtãrie, garaj ºi 
camerã depozitare, 
380V, 2 centrale, 

toate utilitãþile. Pre-
tabilã casã seniori. 
Tel. 0740135566. 
(C.180520210022) 

VÂND casã D+ P, Colibaºi- 
Argeº, 133 mp+ teren in-
travilan 8.850 mp sau casã 
+ 5.800 mp. 0740623426.  
(C.180520210013)

VÂND casã, ultra-
central, 5 camere, 

baie, bucãtãrie,  
utilitãþi, teren 400 
mp. 0740135566.  
(C.180520210023) 

VÂND casã cu etaj, 
toate utilitãþile, ªtefã-
neºti. Tel. 0745015619. 
(C.020620210022)

VÂND vilã lângã Micromo-
toare, bucãtãrie varã/ iarnã, 
toate utilitãþile. 0770291137. 
(C.280520210006)

VÎND casã cu teren,Valea 
Mare- Valea Popii- Deal, 3 
camere, teren 427 mp, din 
care casã 81 mp, nivel 1- 
bucãtãrie de varã+ beci; ni-
vel 2- 3 camere + bucãtãrie+ 
baie+ 2 holuri, centralã 
termicã pe lemne + sobe 
lemne/ gaz, apã, electricita-
te, gaze, fosã septicã. Tel. 
0727545218.  (C.f. 3739)

VÂND avantajos casã+ 
teren, sat Brãteºti, com. 
Poieni- Teleorman. Tel. 
0737252181.

TERENURI
VÂND parcele de 
1.000 mp sau 500 

mp, teren intravilan 
în com. Albota, la 

preþ de 6 euro/ mp, 
terenul este aproape 
de centrul comunei ºi 
are utilitãþi în apropi-
ere. Tel. 0720416009. 

(C.200520210009) 

VÂND TEREN 
50.000 mp, situat vizavi de 

reprezentanţa FORD, lângă
Jupiter City - Carrefour, 

deschidere 250 m.
Tel. 0799 00 88 22.

TEREN intravilan ªtefã-
neºti- Primãverii, 9.500 
mp, utilitãþi, parcelabil, 
negociabil. 0729151416. 
(C.130520210011)

VÂND 6.000 mp teren, varian-
ta Slatina. Tel. 0762020240. 
(C.120420210022)

VÂND gospodãrie: casã+ 
teren intravilan 2.500 mp+ 

2.000 mp extravilan, totul 
împrejmiuit, utilitãþi, com. 
Miceºti. Tel. 0758568699.  
(C.060520210002)

VÂND teren 730 mp, 
ªtefãneºti -sat, apã, ca-
nal, la poartã, 10.000 
euro. Tel. 0755420147.  
(C.290320210009)

VÂND teren de casã, 
1.400 mp în Piteºti, 
poziþie deosebitã, la 
50 m de Mãnãstirea 
Trivale, împrejmu-
it, toate utilitãþile. 
Tel. 0759186981. 
(C.201120200009) 

SUPER ofertã! Pachet 
terenuri, 5.000 mp 

pentru casã, intravi-
lan cu toate utilitãþile 
la intrare ºi 5.000 mp 
agricol, extravilan. 
Preþ pachet 28.000 

euro, negociabil, loca-
litatea Cãlineºti- Ar-

geº. Tel. 0724605599. 
(C.210520210005) 

VÂND teren 500 
mp, acte în regulã, 
Poieniþele Vâlsanu-
lui, lângã pârtia ski 
Moliviº, lângã ca-

bane. 0740135566. 
(C.180520210018) 

VÂND 4.500 mp teren 
zona Rolast str. Dobro-
geanu Gherea, preþ avan-
tajos. Tel. 0744880454. 
(C.260520210020)

VÂND 6.800 mp teren 
intravilan, Albota, 

stradal, deschidere 51 
m. Tel. 0742296035; 

0731140370. 
(C.020620210007) 

VÂND teren Vidraru, 3.201 
mp, stadal, utilitãþi: apã, 
curent. Tel. 0723674899. 
(C.030620210013)

VÂND teren 2.000 mp, îm-
prejmuit cu gard, anexã 
gospodãreascã ºi utilitãþi( 
apã ºi curent în curte), si-
tuat într-un peisaj agreabil, 
pe o stradã lateralã la 400 
m de DN 7, în com. Drã-
ganu, jud. Argeº, preþ ne-
gociabil. Tel. 0745520392.  
(C.030620210016)

VÂND 1 ha teren 
arabil, extravilan, 

pãmânt roditor, 2 lei/ 
mp, Cerbu- Smei. Tel. 

0725511165.  

VÂND 800 mp teren in-
travilan  ªtefãneºti lângã 
Primãrie, str. Poarta. Tel. 
0733189975.

SPAŢII
ÎNCHIRIEZ camerã 
pretabilã birou, vis-a-
vis Casa Cãrþii. Tel. 
0721240729; 0758919254. 
(C.180520210019)

ÎNCHIRIEZ
HALĂ SERVICE, STRADAL, 

DEPOZITELOR, 
200 - 436 MP. 

TEL. 0799 00 88 33. 

OFER spre închiriere spaþiu 

comercial tip patiserie -ca-
tering cu dotãrile necesare, 
150 mp. Tel. 0744880454. 
(C.260520210019)

ÎNCHIRIERI
OFER închiriere camere 
la vilã, zona N. Bãlcescu.  
0756274285; 0740454690. 
(C.030620210001)

OFER închiriere ca-
merã la casã, Gãva-
na. Tel. 0742864865. 
(C.260520210013)

GARSONIERÃ curte- 
Prundu, 1 bãiat- 650, 2 
bãieþi- 450, incluse uti-
litãþile. 0743922377.
(C.260520210008)

ÎNCHIRIEZ aparta-
ment 2 camere, par-
ter, zona Dedeman. 
Tel. 0744963528. 
(C.040520210001) 

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, de lux, în 
vilã, intrare separatã, ul-
tramodern, parcare, B-dul. 
N. Bãlcescu, nr. 18. Tel. 
0740454690; 0756274285. 
(C.240520210010)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere confort 1 
semidecomandat, nemo-
bilat, racordat la termofi-
care, zona Câmpineanu, 
700 lei. Tel. 0740228084. 
(C.260520210012)

PRIMESC în gazdã zona 

Nord, intrare separatã. Tel. 
0799397800; 0729134122. 
(C.260520210014)

PROPRIETAR ofer închiri-
ere apartament 2 camere, 
semidecomandat, complet 
mobilat ºi utilat, Trivale- 
Complex 2, 1.100 lei/ lunã, 
negociabil. Tel. 0721888938.  
(C.010620210002)

PRIMESC în gazdã la 
casã -curte, zona Poliþie- 
Rãzboieni. 0773331186.  
(C.020620210003)

OFER spre închiriere gar-
sonirã, la casã, lângã 
LIDL- Depou, pentru un 
bãiat. Tel. 0731535199. 
(C.020620210015)

OFER închiriere garsonierã, 
ultracentral, termen lung, 
150 euro. 0745082411. 
(C.020620210016)

OFER închiriere garso-
nierã,  mobilatã, utilatã,  
nefumãtori, Prundu- De-
pou. Tel. 0751703623. 
(C.020620210019)

OFER spre închiriere gar-
sonierã ºi apartament, ter-
men lung, str. Oituz- Rãzbo-
ieni. Tel. 0722219426. 
(C.070420210001)

OFER spre închiriere 
apartament 2 camere ul-
trcentral, mobilat ºi uti-
lat. Tel. 0721252362. 
(C.280520210003)

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

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 18.06.2021
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, drãguþã ºi curatã, am 
locaþie. 0724648518. (C.170520210021)

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. 
(C.030620210025)

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.

 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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iovei. Tel. 0722786405.  
(C.020620210005)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, Tudor 
Vladimirescu, la che-
ie. Tel. 0766743409.  
(C.020620210008)

OFER spre închiriere gar-
sonierã Gãvana III, preþ 
800 lei. Tel. 0744499218.  
(C.030620210010)

OFER spre închiriere 
apartament 2 camere, 
zona Banat, mobilat mo-
dern, centralã, preþ 1.300 
lei. Tel. 0722146212.  
(C.030620210011)

OFER închiriere garsonierã, 
cf. 1, Gãvana 3, complet 
mobilatã. Tel. 0723906260.  
(C.030620210015)

CAUT colegã de apar-
tament, zona „Doi Co-
coºi”, preþ avanta-
jos. Tel. 0731742175. 
(C.040620210003)

OFER închiriere apar-
tament, zona Craio-
vei . Tel. 0744533118. 
(C.040620210004)

OFER spre închiriere garso-
nierã, Gãvana 2, mobilatã, 
utilatã. Tel. 0761636467.  
(C.040620210016)

PRIMESC în gazdã doam-
nã fãrã locuinþã, con-
tra menaj. 0751631084.  
(C.040620210008)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, Gã-
vana. Tel. 0742864865. 
(C.040620210009)

LOCURI DE VECI
VÂND cavou 4 locuri, 
în Cimitirul Sf. Gheor-
ghe, zona 1+ niºã se-
parat. Tel. 0744693641. 
(C.120520210014)

CUMPĂRĂRI
AUTO

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

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT doamnã pentru îngri-
jire bãtrânã imobilizatã, per-
manent. Tel. 0743382708.  
(C.040620210001)

CAUT familie pentru în-
grijire cu rãmânere în 
spaþiu. Tel. 0744960755.  
(C.250520210002)

DOAMNÃ cu experi-
enþã, doresc sã îngri-
jesc copil, la familie seri-
oasã. Tel. 0747302717.  
(C.180520210014)

CAUT femeie pentru îngri-
jire bãtrânã, permanent. 
Ofer cazare, masã, sa-
lariu. Tel. 0721363543. 
(C.020620210011)

DOMN singur donez casa 
unei doamne, singurã, con-
tra îngrijire. 0770728207. 
(C.020620210020)

CAUT persoanã  pentru 
supraveghere persoanã 
vârstnicã (bãrbat) , pro-
gram 8.00-14.00 ( 1.500 
lei) . Tel. 0771648584. 
(C.040620210007)

MEDICALE
LOGOPEDIE/ psiholo-
gie.Tel. 0726367733. 
(C.240520210012)

PRESTĂRI
SERVICII

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

CADASTRU-carte funciarã! 
Terenuri-450 lei! Aparta-
mente-250 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 

(C.050520210003)

TRANSPORT marfã, 
mutãri mobilier, diver-
se. Tel. 0745015619.  
(C.020620210021)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.270520210001)

BIROU contabilitate în-
tocmeºte evidenþã con-
tabilã completã, înfiinþãri 
societãþi ºi resurse uma-
ne. Tel. 0742861016. 
(C.270520210017)

CURS agenþi securita-
te. Tel. 0756364499.  
(C.280520210002)

EXECUTÃM construcþii 
case, tencuieli, zugrãveli, 
rigips, termosistem, in-
stalaþii sanitare, electrice, 
faianþãri. 0768554950.  
(C.020620210007)

CITAŢII
Se citeazã la Judecã-
toria Piteºti, pe data de 
17.09.2021, ora 08.30, 
pârta Dumitru George-
ta Adriana în dosarul nr. 
9276/280/2020, având ca 
obiect - divorþ cu copii, re-
clamant Dumitru Ionuþ. 
(C.280520210007)

MATRIMONIALE
DOMN, 48 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie, cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.170520210001)

PENSIONAR caut doamnã 
pentru convieþuire/ cãsã-
torie Tel. 0775263360. 
(C.170520210012)

DOMN, 59 ani, Topo-
loveni,  doresc doam-
nã pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0757674073. 
(C.290320210001)

DOMN, pensionar, doresc 
prietenie ºi menaj, eventual 
cãsãtorie. Tel. 0785621217. 
(C.200520210020)

VÃDUV 51 ani, cu apar-
tament, caut doam-
nã 55 ani pentru cãsã-
torie. 0728848252. 
(C.250520210001)

DOMN, pensionar, vãduv, 
cu gospodãrie la þarã, 
doresc cunoºtinþã cu 
doamnã, pentru a con-
vieþui împreunã. Serio-
zitate. Tel. 0770460969. 
(C.260520210004)

OM de afaceri doresc cu-
noºtinþã cu doamnã seri-
oasã pentru prietenie/ cãsã-
torie. Tel. 0754412793.  
(C.170520210023)

TÂNÃR, 40 ani caut 
tânãrã pentru relaþie se-
rioasã. Posed locuinþã 
ºi auto. 0748423472.  
(C.050120210007)

DOMN(Ã), singur(ã), 56 
ani, casã, maºinã, finan-
ciar stabil caut doamnã 
singurã, fãrã obligaþii ma-
jore, sã locuim împreunã, 
sã formãm o familie. Rog 
seriozitate, sinceritate. 
Ofer totul sentimental, 
material. 0751390918. 
(C.270520210005)

CETÃÞEAN spaniol, pen-
sionar, singur, doresc 
cunoºtinþã cu doamnã, 
singurã. Rog seriozita-
te. Tel. 0754325788.  
(C.270520210008)

DOMN, pensionar, 70 ani 
doresc doamnã de vârstã 
apropiatã pentru prietenie/ 
cãsãtorie. Tel. 0731472584.  
(C.030620210024)

ANIMALE
VÂND purcei în com. 
Cãldãraru, sat. Strâm-
beni. Tel. 0721547751. 
(C.280520210004)

VÂND pui de pisicã per-
sanã, mascul, vârsta 4 luni. 
Tel. 0766779366. dupã ora 
16.00.  (C.270520210009)

VÂND/ Schimb aparta-

ment 3 camere, Traian, cu 
apartament 2 camere, par-
ter, etaj 1, Traian- aleea 
Petroliºtilor/ aleea Teilor. 
0732522436.

MICI AFACERI
CAUT partener/ asociat pen-
tru catering, dispun de utila-
je ºi infrastructurã. Rog se-
riozitate. Tel. 0744880454. 
(C.260520210021)

ANGAJĂRI
ANGAJEZ maistru con-
strucþii. 0766301300.  
(C.120520210010)

S.C. angajeazã faianþari, zu-
gravi, rigipsari, muncitori ne-
calificaþi. Tel. 0760777077.  
(C.120520210001)

ANGAJEZ meseriaºi în 
construcþii. 0766301300.  
(C.120520210009)

ANGAJEZ fatã cu ex-
perienþã minimã pentru 
grãtar. Tel. 0744356419. 
(C.050520210016)

ANGAJEZ barman- os-
pãtar, fatã cu experienþã 
minimã. Tel. 0744356419. 
(C.050520210017)

ANGAJEZ vânzãtor/ vânzã-
toare aprozar. Salariu 2.800 
lei net. Tel. 0761605092.  
(C.060520210016)

S.C. angajeazã su-
dor cu sau fãrã experi-
enþã. Tel. 0736373575. 
(C.060520210008)

ANGAJEZ tâmplar- ta-
piþer ºi croitoreasã. Tel. 
0720426093; 0743356969. 
(C.260420210013)

ANGAJEZ feme-
ie pentru carmange-
rie. Tel. 0746174727. 
(C.170520210013)

S.C. Mãrãcineni anga-
jeazã manipulant, 2.000 
lei în mânã, magazin ce-
reale Tel. 0748129070. 
(C.170520210007)

ANGAJÃM ºoferi maxi- 
taxi, curse regulate. Sala-
riu avantajos. 0751360767. 
(C.f. 3737)

S.C. ANGAJEAZÃ ºofer 
TIR( 22 T)pentru curse 
România- Turcia, Româ-
nia- Anglia ºi comunita-
te. Salariu atractiv. Tel. 
0799700007; 0731900000. 
(C.200520210016)

ANGAJEZ ºofer TIR 
20 tone, pentru intern; 
tur-retur ºi Comunita-
te. Tel. 0767772001.  
(C.210520210004)

ASOCIAÞIE Proprietari 
Calea Bucureºti U1, cautã 
femeie pentru curãþenie. 
Tel. 0748145108, dupã ora 
20.00.  (C.020620210001)

ANGAJEZ vânzãtoare la 
magazin alimentar în zona 
ªtefãneºti, salariu 1.800 
lei. Tel. 0746750229. 
(C.020620210012)

ANGAJÃM agent/e de 
pazã cu atestat. Obiec-
tiv Piteºti. 0760274336.  
(C.240520210019)

CÃMIN angajeazã îngriji-
toare pentru bãtrâni. Tel. 
0752011121.  (C.b.f. 8612)

S.C. REHOMA anga-
jeazã personal carman-
gerie. Tel. 0724222234.  
(C.250520210005)

MAGAZIN alimentar în 
zona  ªtefãneºti anga-
jeazã vânzãtoare. Pro-
gram de 8 ore, salariu 
1.800. Tel 0746750229. 
(C.250520210005)

SOCIETATE angajeazã 
ºofer taxi. Tel. 0731137674.  
(C.250520210008)

ANGAJEZ muncitori în con-
strucþii. Tel. 0728221750.  
(C.260520210001)

S.C. angajeazã ºofer 
din Piteºti, permis cat. 
D. Tel. 0723492438. 
(C.260520210011)

S.C. angajeazã munci-
tori în construcþii cu ex-
perienþã. Salariu atrac-
tiv. Tel. 0753207929. 
(C.260520210003)

S.C. angajeazã mecanic 
auto. Tel. 0723492438. 
(C.260520210009)

S.C. Angajeazã ºoferi 
transport marfã, tur- re-
tur. Tel. 0722341354.  
(C.280520210003)

S.C. angajeazã electrician 
cu/ fãrã experienþã ºi aju-
tor electrician. 0769213420 
(C.opl)

ANGAJEZ vânzã-
toare patiserie Bas-
cov. Tel. 0742048090. 
(C.020620210013)

PENSIUNEA Cora Piteºti 
angajeazã cameristã, ne-
fumãtoare. Salariu net 
1.800 lei+ masã, posibilitate 
cazare. Program: douã zile 
lucrate, 08.00- 22.00,/ douã  
zile libere. Tel. 0724470485. 
(C.020620210004)

RESTAURANT situ-
at în centrul Piteºtiu-
lui angajeazã lucrãtori 
în bucãtãrie. Salariu net 
1.500 lei. Tel. 0786029279.  
(C.270520210013)

ANGAJÃM ajutor bucãtar ºi 
ajutor pizzer, perioadã în-
delungatã, minim 3.000 lei 
salariu+ bonusuri, program 
flexibil. Tel. 0728119444. 
(C.280520210008)

RESTAURANT angajeazã 
bucãtar pentru evenimente, 
salariu 3000 net + bonusuri, 
normã întreaga sau colabo-
rare. 0744607885. (C.opl)

ANGAJEZ ºofer camion 7,5 
T, România Italia ºi retur. 
Tel. 0747212227. (C.b.f. 
8679)

FIRMÃ de transport an-
gajeazã ºofer cat. B, cu 
experienþã pentru comu-
nitate. Tel. 0721739745. 
(C.030620210012)

SOCIETATE Comerci-
alã angajeazã munci-
tori calificaþi ºi necalifi-
caþi în construcþii. Tel. 
0761666111; 0726666006. 
(C.030620210003)

ANGAJEZ personal pen-
tru fast- food, Piteºti- cen-

tru. Tel. 0741712226. 
(C.030620210023)

RESTAURANT anga-
jeazã femeie de servi-
ciu. Tel. 0761666333. 
(C.030620210004)

PENSIUNEA Avangarde 
angajeazã ospãtãriþã ºi ca-
meristã. Tel. 0723674899. 
(C.030620210014)

S.C. TELEMARK Europe 
SRL- Piteºti- Argeº, an-
gajeazã director societa-
te comercialã, Cod COR 
112004. CV la mail: alex.
ungheanu@yahoo.com 
(C.030620210008)

ANGAJEZ ºofer pentru 
dubã 3.5 t, transport în 
þarã. Tel. 0756607700. 
(C.040620210005)

SOCIETATE construcþii 
angajeazã dulgher, fie-
rari betonist ºi instala-
tor, zidar faianþar. Tel. 
0744324670; 0752072344.  
(C.040620210015)

S.C. angajeazã mecanic 
auto. Tel. 0723492438. 
(C.260520210009)

ANGAJÃM ºoferi maxi- 
taxi, curse regulate. Sala-
riu avantajos. 0751360767. 
(C.f. 3737)

Ziarul nostru îşi rezervă dreptul de a-şi selecta 
clienţii pentru anunţurile de mică publicitate.

ADLER PELZER AUTOMOTIVE ROMÂNIA S.R.L,
 cu sediul în Com Oarja, Km 102, Jud Argeş angajează 

OPERATORI PRODUCŢIE 
(BĂRBAŢI) cu şi fără experienţă. 

Căutăm persoane organizate, cu simţ de răspundere, ca-
pabile să lucreze în 3 schimburi. Oferim transport gratu-
it, salariu atractiv, tichete de  masă, primă pentru Paşte şi 
Crăciun. Contract pe perioadă nedeterminată; instruire 
specifică la locul de muncă. 

CV-urile se pot trimite prin email la adresa apuiu@
pelzerpimsa.ro sau pe fax la 0348/410900.

Pentru informatii tel 0729106212 ,0799803558.

S.C SILMARIA NIS 
SPEDITION angajează 
ŞOFERI TIR şi 

3,5 tone. 
Tel. 0745894900.

S.C ANGAJEAZĂ 
MECANIC 

AUTO. 
Tel. 0248/210470.

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează: 
n  GESTIONAR pentru depozitul POIANA 
LACULUI. Program lucru de luni până vineri. 
Se oferă salariu motivant, tichete de masă şi 
bonusuri. Relaţii, la telefon 0744.508.005.

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ:

n OPERATOR MAŞINI 
COMANDĂ NUMERICĂ 

n CONTROLOR CALITATE 2D
n  ŞEF PROIECT 

n REPONSABIL COMERCIAL
Dacă sunteţi interesaţi de un loc de muncă care vă oferă:
n Contract de muncă pe perioadă nedeterminată n  

Condiţii de muncă şi salarizare motivante n  Al 13-lea 
salariu/an n  Tichete de masă (20 lei/tichet) n  Decon-
tare sumă transport n  Formare continuă n  Posibilitate 
de deplasare în străinătate, în funcţie de postul ocupat.

Aşteptăm canditaturile dvs pe e-mail: 
mariamadalina.sandulescu@segulagrp.com; 

  Informaţii, la tel. 0372137142. 
CV-urile pot fi lăsate şi la sediul societăţii noastre 

din Mioveni, C1-C10 Clucereasa.Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
SC BETO CONSTRUCT ARGES  SA  anunţă publicul inte-
resat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul proce-
durii de evaluare a impactului asupra mediului de către  APM 
Argeş – se supune evaluării impactului asupra mediului, nu 
se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării im-
pactului asupra corpurilor de apă;
  1.    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Arges din municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr.50A,  în 
zilele de luni-vineri,  între orele 800 - 1400, precum şi la ur-
mătoarea adresă de internet www.apmag.anpm.ro 
      Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunţ
2.    Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce 
priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra medi-
ului la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arges, din 
municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr.50A,  în zilele de luni-vineri.
precum şi la următoarea adresă de e-mail office@apmag.anpm.
ro; http://apmag.anpm.ro (în termen de 10 zile de la data pub-
licării anunţului pe pagina de internet a APM Arges ).
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SC PRESTO TIG MT 
- cu sediul în PITEŞTI, str. Depozitelor, angajează

 3 LĂCĂTUŞI confecţii metalice. 
Nu ne intresează diploma de lăcătuş, experienţă / 

dexteritatea sunt necesare. 
Se lucrează doar la punctul de lucru în atelier,  pentru 
carosari / echipări autoutilitare. Nu se plecă în deplas-
ari în afara atelierului, nu construim hale / construcţii. 

Program 08:00 – 16.30, se asigura masă caldă. 
Nr contact 0745 438 578. Nu oferim cazare. 

Oferim şi cerem seriozitate.

ATELIER confecţii 
metalice cu sediul în 

Bascov angajează 
SUDOR. 

Tel. 0744859581. 

Societate comercială angajează 
2 OPERATORI GPL, 

în Piteşti, program 8 ore. 
Tel. 0722.252.060.

SC de construcţii 
angajează în condiţii 
salariale avantajoase 

MAISTRU/
INGINER şi 

INSTALATOR. 
Tel. 0774.430.829.

ANGAJEZ 
ŞOFER cat. B,

 pentru AUTOUTILI-
TARĂ 3.5 t, Comunitate. 

Tel. 0727164387; 
0701289247.

SC ALEX PREST 
COMPANY, BASCOV 

SERELOR 51A, angajează 
- STRUNGAR - strung 
paralel
- STRUNGAR  - strung 
automat
- FREZOR - universal
- FREZOR - CNC
- PROGRAMATOR
- MATRITER
 - RECTIFICATOR 
universal
- PRELUCTRATOR 
MAŞINA de GĂURIT şi 
ALEZAT.

Tel. 0722.979.385.

FORCE ROMA INTERIM 
angajează 

SUDORI, LĂCĂTUŞI, 
PERSONAL CURAŢE-
NIE/POANSONARE 

pentru utilizatorul 
său din com. Albota şi 

BUCĂTARI/OSPĂTARI 
pentru Franţa.
Detalii, la tel. 

0771.283.246.

A N U N Ţ
JUDEŢUL ARGEŞ prin Consiliul Județean Argeș, 

cu sediul în Pitesti, Piaţa Vasile Milea, nr. 1, telefon: 0248.217.800, fax: 
0248.220.137, adresă de internet: www.cjarges.ro, CUI 4229512, 

ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE PUBLICĂ în vederea atribuirii unor con-
tracte de ÎNCHIRIERE a unor bunuri imobile (CAMERE/SPAȚII) desti-

nate activităților medicale/conexe actului medical după cum urmează:
- 1. Camera 1,  în suprafață de 13,39 mp împreună cu cota parte indiviză aferentă din 
spațiile comune  (hol, cameră sterilizare și grup sanitar ) în suprafață de 4,49 mp, situată  
în cadrul Policlinicii Costești din Orașul Costești, Strada Pieții, nr. 5, Punct -“Dispensar 
policlinic”, județul Argeș, înscrisă în CF nr. 81561 – UAT Costești, aflată în domeniul 
public al Județului Argeș;
- 2. Camera 15,  în suprafață de 11,35 mp împreună cu cota parte indiviză aferentă din 
spațiile comune  (hol, cameră sterilizare și grup sanitar ) în suprafață de 4,49 mp, situată  
în cadrul Policlinicii Costești din Orașul Costești, Strada Pieții, nr. 5, Punct -“Dispensar 
policlinic”, județul Argeș, înscrisă în CF nr. 81561 – UAT Costești, aflată în domeniul 
public al Județului Argeș;
- 3. Camera 16,  în suprafață de 13,06 mp împreună cu cota parte indiviză aferentă din 
spațiile comune  (hol, cameră sterilizare și grup sanitar ) în suprafață de 4,49 mp, situată  
în cadrul Policlinicii Costești din Orașul Costești, Strada Pieții, nr. 5, Punct -“Dispensar 
policlinic”, județul Argeș, înscrisă în CF nr. 81561 – UAT Costești, aflată în domeniul 
public al Județului Argeș;
- 4. Camera 17,  în suprafață de 14,25 mp împreună cu cota parte indiviză aferentă din 
spațiile comune  (hol, cameră sterilizare și grup sanitar ) în suprafață de 4,49 mp, situată  
în cadrul Policlinicii Costești din Orașul Costești, Strada Pieții, nr. 5, Punct -“Dispensar 
policlinic”, județul Argeș, înscrisă în CF nr. 81561 – UAT Costești, aflată în domeniul 
public al Județului Argeș.
Menţionăm faptul că sunt admise la licitaţie persoane fizice și juridice, române sau 
străine care desfășoară activități medicale/conexe actului medical, durata inchirierii 
fiind de 10 ani cu începere de la data înregistrării contractului  la sediul proprietaru-
lui.
Documentaţia de atribuire se poate obţine de către orice persoană interesată care 
înaintează o solicitare în acest sens, de la sediul Consiliului Judeţean Argeş, Piaţa 
Vasile Milea nr. 1, cam. 95,  etaj II, Serviciul Evidența Administrare Patrimoniu și 
Devize, telefon: 0248/217800, int. 198, începând cu data 07.06.2021, între orele 8,30 
– 16,00, costul acesteia fiind de 17 lei (se achită la caseria Consiliului Judeţean Argeş, 
et. 2, cam.100). Garanţia de participare va fi constituită în cuantum de 460 lei pentru 
camera 1, 401 lei pentru camera 15,  450 lei  pentru camera 16 și 479 lei  pentru cam-
era 17 și se achită la caseria Consiliului Judeţean Argeş, et. 2, cam.100.
Documentele solicitate de autoritatea contractantă prevăzute în documentația de 
atribuire Judeţean Argeş, Piata Vasile Milea nr. 1, Registratură-parter până la data 
de  05.07.2021, ora10ºº.
Data limită pentru primirea solicitărilor de clarificări este 18.06.2021, ora10ºº.
Licitația va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Argeş, Piaţa Vasile Milea nr. 1, eta-
jul II, cam. 95, în ziua 06.07.2021, ora10ºº în prezenţa reprezentanţilor împuterniciţi ai 
ofertanţilor. 
Eventualele litigii se vor soluționa, în cazul în care nu se ajunge la o înțelegere amia-
bilă, la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află 
sediul proprietarului în termenul prevăzut de Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările și completarile ulterioare.
Prezentul anunț va fi transmis spre publicare în data de 07.06.2021, în Monitorul 
Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulație națională și în-
tr-unul de ciruculație locală, precum și pe pagina de internet a Consiliului Județean 
Argeș, cu respectarea prevederilor Art. 335, alin (3) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulte-
rioare (Anunțul de licitație se transmite spre publicare cu cel puțin 20 de zile calen-
daristice înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor).

CATYON TECH 
PRODUCT angajează 
CONFECŢIONER şi 

MONTATOR 
tâmplărie PVC, 

cu/fară experienţă. 
Tel. 0722.434.694.

ANGAJĂM 
VÂNZĂTOARE 

pentru TONETE cu 
ÎNGHEŢATĂ. 

Tel. 0747671277.

BENZINĂRIE din Piteşti 
angajează CASIER. 

Nu necesită experienţă. 
Tel. 0744433997, între 

orele 09.00- 17.00.

SC angajează: - LUCRĂTOR COMERCIAL pentru MANIPU-
LARE şi VÂNZARE produse alimentare, menaj şi uz casnic.

- GESTIONAR produse alimenatre şi nealimentare.
Relaţii, la tel.: 0744.378.026, 0744.339.891.

CV-uri se pot trimite la: comargros@yahoo.com

HOTEL  ULTRACENTRAL 
angajează: 

OSPĂTAR/-IŢĂ; 
BUCĂTAR; ŞEF SALĂ. 

Tel. 0755086009. 

Societate de construcţii cu experienţă 
angajează muncitori calificaţi: n LĂCĂTUŞI 

MECANICI n SUDORI n MAIŞTRI în con-
strucţii n DIRIGINTE de ŞANTIER.  

- salarii atractive - 
Telefoane: 0799 803 583; 0727 760 240

CRONOS angajează 
MUNCITORI 
NECALIFICAŢI 

în DEPOZIT MATERIALE 
de CONSTRUCŢII Albota. 

Tel. 0744.706.707.

ANUNŢ
Obştea Moşnenilor Brătieni, cu sediul în comuna Brăduleţ, 
judeţul Argeş SCOATE la VÂNZARE PRIN LICITAȚIE can-
titatea de 2129 m.c. MASĂ LEMNOASĂ pe picior, astfel:
-   451 m.c. - APV 1747169 - CONSERVARE
- 203 m.c. - APV 1747174 – CONSERVARE
- 215 m.c. – APV 1747172 – CONSERVARE
- 113 m.c. – APV 1747167 – CONSERVARE
- 1147 mc. – APV 1747177 – PROGRESIVE
Prețul de pornire este de 175 lei/m.c..
Licitația  se desfăşoară în ziua de 19.06.2021 ora 1100  la sediul 
Obştei Moşnenilor Brătieni în conformitate cu Regulamentul 
privind organizarea şi desfăşurarea vânzării de masă lemnoasă 
nr.124/25.05.2018.
Relații se pot obține de la secretariatul Obștei unde solicitanții 
pot depune  cereri scrise de participare însoțite de documentele 
de atestare (statut, C.U.I., atestat, e.t.c.) potrivit reglementărilor 
silvice.
De asemenea, 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. 

Preşedinte Consiliu de Administraţie, Mircea Roşescu

ABATOR BASCOV 
angajează 

MUNCITORI 
NECALIFICAȚI, 

bărbați și femei. 
Tel. 0744.314995

RESTAURANT angajează
 BUCĂTARI, AJUTORI 

DE BUCĂTARI, 
OSPĂTARI, BARMANI, 

cu experienţă. 
Salariu motivant.
 Tel. 0756.276074.

Societate de construcții 
angajează 

SECRETARĂ,  
proaspătă absolventă de 

studii superioare. 
CV-urile se trimit la 

email: corina@zeussa.ro 
Relații suplimentare,
 la tel. 0761.348.179.

S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. PITEŞTI, cu sediul în municipiul Piteşti, 
bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, 

ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru ocuparea unui post de 
INGINER de specialitate la Serviciul Achiziţii Aprovizionare.

Atribuţiile postului constau în întocmirea de documentaţii de 
atribuire pentru beneficiarii de fonduri publice, în principal în ceea 
ce privește elaborarea/ verificarea caietelor de sarcini aferente pro-
cedurilor de achiziții publice privind produsele, echipamentele, ser-
viciile și lucrările având ca obiectiv proiectarea/ execuția/ extinderea/ 
modernizarea/ reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canali-
zare (de ex: aducţiuni, staţii de tratare/ clorinare, rezervoare, staţii de 
pompare, reţele de distribuţie, reţele de canalizare, staţii de pompare 
ape uzate, staţii de epurare, alte produse și servicii specifice domeni-
ului de activitate); derularea procedurilor de achiziţii în conformitate 
cu prevederile legislaţiei în domeniu. 
Cerinţe şi condiţii pentru participare la concurs: 
- studii superioare de lungă durată în domeniu tehnic, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalent conform legislaţiei în vigoare; 
- participarea în ultimile 12 luni la un curs de perfecţionare/ special-
izare „Expert în achiziţii publice – cod COR214946‟, dovedită prin 
prezentarea certificatului de absolvire;
- experienţă în domeniul achizițiilor publice de minimum 1 an dove-
dită prin documente justificative, cum ar fi fișa postului, recomandări 
de la angajatori (ex. atribuții – participare la elaborare/ verificare 
documentații de atribuire și/sau ofertare, evaluări/ concepții oferte, 
elaborare puncte de vedere/ întâmpinări la contestațiile/plângerile 
formulate în cadrul procedurii, etc.); 
- cunoştinţe avansate în utilizarea MS Office, constituind avantaj 
cunoştinţele în utilizarea unor programe de tip MS Project, Doclib, 
Intelsoft, Sigmi, Windoc, etc.; 
- capacitate de evaluare, analiză, sinteză și asumare de responsabil-
ități, organizare și planificare; capacitate de lucru individual, în echipă 
și lucru sub stres; abilități de comunicare și de relaționare interper-
sonale; abilități de a lucra în situații bine definite și structurate în 
contextul unor echipe multidisciplinare; atunci când este cazul - dis-
ponibilitate pentru lucru în program prelungit (în condiţiile legislaţiei 
muncii în vigoare).
Concursul constă într-o probă scrisă şi un interviu.
BIBLIOGRAFIA: 
1. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale - actualizată;
2. Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru arobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului sectorial/ acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind 
achiziţiile sectoriale - actualizată;
3. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale 
şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor - actualizată;
4. O.U.G. nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice;
5. Ordonanţa de Urgenţă nr. 114/2020 privind modificarea și comple-
tarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice;
6. Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor, Indicativ NP 133-2013;
7. Manualul de instalaţii – Instalaţii sanitare - Editura ARTECNO, 
Bucureşti, 2010.
Candidaţii vor depune cerere generală, Consimțământ și Informații la 
colectarea datelor cu caracter personal direct de la persoana vizată 
(se descarcă de pe site-ul societății secțiunea „Clienți – Formulare‟), 
un curriculum vitae (CV), cazier judiciar (în original) şi copii ale: actu-
lui de identitate, actelor de studii, carnetului de muncă şi/sau adever-
inţelor de vechime în muncă/ fișa postului/ recomandații, pe adresa 
de e-mail contact@apa-canal2000.ro sau le vor depune la ghişeul 
unic situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, ju-
deţul Argeş, până la data de 18.06.2021, inclusiv, orele 16:00.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tele-
fonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 – 16.00. 
Contact: Serviciul Resurse Umane Administrativ. 
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SC angajează: 
- LĂCĂTUŞ 
MECANIC 
- SUDOR 

- DULGHER.
Tel. 0720.689.965.

SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL angajează: 
l ȘOFER TIR  l ȘOFER categ. B l OPERA-
TOR FACTURAREl OPERATOR contabil-
itate primarăl  OPERATOR LOGISTICĂ 
(cu sau fără experienţă). 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.

Laguna Technology 
angajează 

ŞOFERI 
DUBĂ FRIGO 

40 TONE.
Relaţii, la tel.  

0721 369 137.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

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

Relatii tel. 0748192233

Angajez 
PERSONAL 

VÂNZARE LINIE 
AUTOSERVIRE și 

SPĂLAT VASE. 
Tel. 0741 761 423, 

0740 563 166.

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII angajează 
 TEHNICIAN DEVIZE  
Cerinţe: studii superioare

 BULDOEXCAVATORIST 
 LĂCĂTUŞ MECANIC  INSTALATOR  
 MUNCITORI NECALIFICAŢI.

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

office@deltatermoconstruct.ro

SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajează:
 INGINER CONSTRUCTOR  MECANIC BULDO-

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

  FIERAR BETONIST  LĂCĂTUŞ MECANIC 
 INSTALATORI   MONTATOR PAVELE şi BORDURI. 

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

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

contoare gaze. 
Tel. 0722301315.

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

Vino în echipa Maestro!
Dorim să ne marim echipa şi avem 
locuri disponibile pentru:

MODELATORI 
COVRIGI.

Daca ai ceva experienţă anterioară în domeniu 
ar fi super, dacă nu te vom învăţa noi.
Pentru mai multe detalii: 
0748.980.808(Mihaela)

SC LAZAR LOGISTICS SRL angajeaza 
LUCRATORI DEPOZIT pentru punctul de lucru din incin-
ta BAT Bascov. Cerinte: studii medii. Activitatea se va desfasu-
ra in intervalul orar 8:00-17:00, de luni pana vineri( pauza de 
masa inclusa). CV-urile se pot transmite pe e-mail la adresa 

office@lazarlogistics.ro, prin fax la 0248 270 700 sau la sediul 
societatii din strada Paisesti DN, Nr. 5, loc. Bascov.

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII angajează:
n INGINER construcţii 

n MUNCITORI 
calificaţi în construcţii  
n  ELECTRICIENI 
n INSTALATORI. 

Relaţii, la tel. 0724.635.724.

S.C. angajează 
AMBALATORI 

BĂIEȚI. 
Tel. 0740.045.872.

SC angajează: 
CĂLCĂTORI cu experienţă 

- CONFECŢIONERI/SURF-
ILATORI cu expereinţă. 

Tel. 0720.638.047.

AICI SE ÎNVAȚĂ O MESERIE!
ALEGEȚI FORMAREA PROFESIONALĂ DE CALITATE !!!

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

CURSURILOR DE CALIFICARE, JOI, 

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 - 500 RON
• IMPORTANT! Cursul de CONTABILITATE, CURS DE CALIFICARE AUTORIZAT DE MINISTERUL 
MUNCII ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE – pentru toti intreprinzatorii particulari; eviden-
ta contabila pentru societati comerciale 
•ADMINISTRATOR IMOBILE - DE CONDOMINII (ADMINISTRATOR BLOC) 
ATENTIE! Conform legii 196/2018, ca sa puteti profesa, trebuie  sa detineti un CERTIFICAT DE CALIFICARE.
LA CURSURILE PE MESERII PRACTICA SE VA DESFĂŞURA ÎN SOCIETĂŢI DE PROFIL respectând MĂSURILE DE PROTECȚIE. 

Înscrieri şi relaţii până JOI 24 IUNIE, 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

24 IUNIE 2021
CURSURI  PE MESERII AUTORIZATE DE MINISTERUL MUNCII ȘI MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE RECUNOSCUTE INTERN ŞI INTERNAŢIONAL 

PÂNĂ LA DATA DE  24 IUNIE SE  FAC ÎNSCRIERI LA   
CURSUL DE STIVUITORIST - calificare si autorizaţie ISCIR.

•INFIRMIERI  
•LUCRĂTOR ÎN COMERȚ
•BUCĂTAR - practica în 
restaurant, cu preparate 
culinare        
• OSPĂTAR-CHELNER - 
practica în restaurant
•COFETAR-PATISER - prati-
ca în laborator de cofetărie 

- patiserie
•ELECTRICIAN EXP-
LOATARE MEDIE şi JOASĂ 
TENSIUNE
•INSTALATOR INSTALAȚII 
TEHNICO SANITARE şi 
GAZE
•SUDOR autorizat ISCIR
•LĂCĂTUȘ MECANIC 

• ZIDAR, PIETRAR, 
TENCUITOR
•MONTATOR PEREȚI şi 
PLAFOANE GHIPS CARTON               
•DULGHER, TÂMPLAR, 
PARCHETAR
•ZUGRAV IPSOSAR 
• CONSTRUCTOR CĂI FE-
RATE

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

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

ANGAJEZ 
VÂNZĂTOARE, Piaţa 

Ceair, sector carne, 
program 8 ore. 

Tel. 0726864090.

DODI PLAST TECH,
 cu sediul în DN 65 B, km 

4+610, ANGAJEAZĂ:

MUNCITORI 
NECALIFICAŢI,
 bărbaţi şi femei pentru 

secţia de extrudare folie.
Relaţii, la tel. 0756198593.

SC MARIO SPEDITION SRL 
angajează  DISPECER 
cu experienţă, cunoştinţe 
avansate de limbă engleză, 
cunoaşterea programului 
conducătorilor auto este 

obligatorie. Programul este 
flexibil, lucrându-se pe ture 

de câte 8 ore/ zi. Salariu 
de pornire: 4.000 lei.  Tel. 

0744225500.

Partener program
CASA VERDE
PANOURI SOLARE 
pentru vară/iarnă (C.E.)
Ofertă cu montaj şi în rate

Experienţă de peste 15 ani 

PANOURI SOLARE pentru 
ENERGIE TERMICĂ cu 

tuburi vidate (de la 175 euro) 
şi ENERGIE ELECTRICĂ cu 
CELULE FOTOVOLTAICE 

(la achiziţionarea unui 
sistem se acordă bonusuri)

Tel. 0744.190.020.
www. panourisolareclem.ro

OPERAŢII DE CATARACTĂ
Fără injecţie doar cu picături

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

pentru degenerescenţa 
maculară şi diabet.

La CLINICA DE OFTALMOLOGIE 

DOCTOR DIACONU
Programări la tel. 

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

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

RESTAURANT situat în 
centrul Piteştiului 

angajează LUCRĂTORI în 
BUCĂTĂRIE. 

Salariu net 1.500 lei. 
Tel. 0786029279.

SC PANCOR 
CONSTRUCȚII 
SPECIALE SRL
ANGAJEAZĂ

ZIDARI
Relații, la tel. 
0723389777.

 ANGAJEAZĂ:

STIVUITORIST

Cerinte:   Studii medii  Experienta  într-un post simi-
lar   Autorizaţie ISCIR valabilă.

Aşteptăm CV-urile la fax: 0348 445748, e-mail: 
hr.ag@arabesque.ro  sau la sediul nostru: str. DN 65 B, 

Com. Bradu. Relaţii la tel. 0749128631.

HOTEL VICTORIA 
angajează: 

n RECEPŢIONERĂ 
n BUCĂTAR n AJUTOR 

BUCĂTAR 
n OSPĂTAR n ŞOFER 
APROVIZIONARE n  

LĂCĂTUŞ n ELECTRI-
CIAN. Tel. 0722.320.047, 

între orele 8.00 - 16.00.

ANUNT  PUBLIC 2
SC YPOINT GRIGORAS SRL, cu sediul social,in com. Bascov, 
sat Bascov, str. Lunca nr. 148, jud. Arges,titular al planului/pro-
gramului “Intocmire P.U.Z. pentru construire Hala productie 
confectii metalice P+1E-partial, in com. Bascov, sat Bascov, 
str. Lunca nr. 111, jud. Arges, anunta publicul interesat asu-
pra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru 
planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la 
sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Pitesti, din 
localitatea 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 15 zile de la data publicarii anun-
tului.

RESTAURANT PAPILE 
GASTRO PUB 

angajează 
BUCĂTAR și AJUTOR 

DE BUCATAR, 
cu experiența.

Tel. 0747 459 238.

SC ARGIF SA angajează: 
INGINERI construcţii 

şantier; MAIŞTRII con-
strucţii; MUNCITORI 

calificaţi şi necalificaţi în 
construcţii. 

Tel. 0248/ 219309.

ANGAJEZ 
SECRETARĂ 

cu jumătate de normă, 
cunoştinţe operare 

calculator. 
Tel. 0731686295.

ANGAJEZ 
INFIRMIERĂ 
pentru cămin de 

bătrâni, Valea Mare- 
Ştefăneşti. 

Tel. 0731686295.

UNITATEA MILITARĂ 01225 Piteşti
ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru ocuparea ur-
mătoarelor posturi de execuţie de personal civil contrac-
tual vacante, cu contract individual de muncă pe perio-
adă nedeterminată, astfel:
a) MUNCITOR CALIFICAT III (BUCĂTAR), la po-
potă- 3 posturi, cod COR 512001. Se cere vechime dove-
dită în meseria de bucătar de minim 3 (trei) ani;
b) MUNCITOR CALIFICAT III (COFETAR), la po-
potă-1(un) post, cod COR 751202. Se cere vechime dove-
dită în meseria de cofetar de minim 3 (trei ) ani.
Calendarul concursului:
- data limtă de depunere a dosarelor de concurs - 
25.06.2021, orele14.00:
-selecţia dosarelor de concurs - 28.06.2021:
-proba scrisă -01.07.2021, începând cu orele 10.00;
-interviul - 07.07.2021, începând cu orele 10.00.
Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor 
face la sediul UM 01225 Piteşti, str. Trivale nr. 16, locali-
tatea Piteşti, jud. Argeş, unde vor fi afişate toate detaliile 
organizatorice necesare. Date de contact ale secretariat-
ului, la telefon: 0248/215900, int. 107, 170.
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