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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND þuicã veche 
(Morãreºti) ºi palincã. Trans-
port gratis. 0734742442. 
(C.290320210003)

VÂND familii de albine cu sau 
fãrã cutii. Tel. 0740871086.  
(C.220420210004)

VÂND garaj la 150 m de 
piaþa V. Milea. 0773317569.  
(C.290320210011)

Anunţuri la telefon
VÂND frigider Artic, pat cu 
saltea Relaxa, hotã bucãtãrie. 
0751631084.

VÂNZĂRI
AUTO

ROMÂNEŞTI
VÂND Cielo Executiv, fabri-
caþie 2005, benzinã+ GPL, 
albastru, full, 2.500 lei, ne-
gociabil. Tel. 0748437106.   
(C.040520210012)

VÎND Logan an 2005, 
km 200.000, proprie-
tar, întreþinut, 7.000 
lei. Tel. 0728416024. 
(C.260420210017)

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

VÂND Logan Prestige 1.6, 
16 valve, 105 C.P, 2010, 
60.000 km reali, GPL nou. 
Tel. 0732522436.

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
PROPRIETAR, vând garso-
nierã, parter, cf. 2, zona Nord, 
negociabil. 0751631084.  
(C.070520210013)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartamente 2 camere 
de lux, Platou Prundu, preþul 
58.000 euro. 0770809011.  
(C.180320210007)

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

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

modern, nou, Ultra-
central, (deasupra 

Restaurant Matteo), 
etaj 2/4. 0737794785.  

(C.170320210013)

VÂND apartament 2 camere, 
confort 2, Trivale, parter, bal-
con, izolat, centralã, mobilat/ 
nemobilat. 0745986270. 

(C.040520210002)

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

APARTAMENTE
3 camere

PROPRIETAR vând aparta-
ment 3 camere ultracentral, 
cu vedere spre Prefecturã- 
Strada Mare, 72 mp +boxã, 
preþ 75.000 euro, nego-
ciabil. Tel. 0750163227. 
(C.130420210013)

VÂND apartament 3 came-
re, 65 mp, Trivale- izvor, 
Complex 1, 9/10, stradal, loc 
de parcare, dotãri; 2 bãi, 2 
balcoane Open, aer condiþi-
onat, 2 debarale, centralã, 
zugrãvit recent, mobilat cu 
gust, utilat (aragaz, frigider, 
maºinã spãlat), 59.500 euro, 
negociabil. 0720662162. 
(C.150420210009)

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

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

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

VÂND casã D+ P, Colibaºi- 
Argeº, 133 mp+ teren in-
travilan 8.850 mp sau casã 
+ 5.800 mp. 0740623426.  
(C.060420210008)

VÂND vilã la roºu, în Su-
seni. Tel. 0730298298. 
(C.070420210003)

VÂND vilã lângã Micromo-
toare, bucãtãrie varã/ iarnã, 
toate utilitãþile. 0770291137. 
(C.210420210001)

VÂND casã cu teren 9.500 
mp, sat. Zmei, nr. 63. Tel. 
0755338044; 0770291137. 
(C.210420210002)

VÂND urgent vilã Tri-
vale, lângã Magic, po-
ziþie excelentã, toate 
utilitãþile, 150.000 euro, ne-
gociabil. Tel. 0739950247. 
(C.140420210011)

VÂND casã cu etaj, 
toate utilitãþile, ªtefã-
neºti. Tel. 0745015619. 
(C.040520210008)

URGENT! Sub preþ vilã la 
3 km Piteºti- Valea Ursu-
lui, strada principalã teren, 
utilitãþi. Tel. 0770356955. 
(C.260420210023)

TERENURI

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.120420210012)

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 6.800 mp 
teren intravilan, 
Albota, stradal, 

deschidere 51 m. 
Tel. 0742296035; 

0731140370. 
(C.220420210002) 

VÂND teren 433 mp, 
parcelat, zona Big, preþ 
85 euro/ mp, negocia-
bil. Tel. 0799976062.  
(C.040520210003)

VÂND 1 ha teren 
arabil, extravilan, 

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

0725511165.  

VÂND 6.800 mp 
teren intravilan, 
Albota, stradal, 

deschidere 51 m. 
Tel. 0742296035; 

0731140370. (C.O.P.) 

VÂND teren 320 mp, Pi-
teºti- 50 de metri de Spi-
talul Militar, stradal, toate 
utilitãþile. Tel. 0740968881. 
(C.040520210005)

VÂND teren 725 mp, între 
bolcuri- Rãzboieni sau par-
celabil. Tel. 0740968881. 
(C.040520210006)

VÂND teren 500 mp, des-
chidere 25 m/ 20 m, Gã-
vana- str. Grigoreºti, ne-
gociabil. Tel. 0749587634. 
(C.060520210023)

SPAŢII
OFER spre închirie-
re spaþiu 100 mp, lângã 
Târgul Sãptãmânal, Pi-
teºti. Tel. 0722236381. 
(C.020420210005) 

OFER închiriere lângã Târ-
gul Sãptãmânal Piteºti, 
halã de 250 mp, înãlþime 5 
m, cu uºã de acces 4x4 m, 
toate utilitãþile, curent 3,80 
ºi 2,20, gaze, apã, pretabilã 
producþie sau depozitare. Bi-

rouri la etaj 1, de 40, 25, 17 
ºi 20 mp. Tel. 0722236381. 
(C.050520210004)

ÎNCHIRIEZ
HALĂ SERVICE, STRADAL, 

DEPOZITELOR, 
200 - 436 MP. 

TEL. 0799 00 88 33.  
CUMPÃR spaþiu în Pi-
teºti, suprafaþã micã. 
Tel. 0744649939. 
(C.120420210009)

ÎNCHIRIEZ spaþiu Budeasa 
Mare, 70 mp. 0743926845. 
(C.190420210002)

ÎNCHIRIERI
OFER închiriere garsonierã 
decomandatã, mobilatã uti-
latã, centralã proprie, Fraþii 
Goleºti. Tel. 0728083012.  
(C.120420210026)

ÎNCHIRIEZ apartament 2 
camere, dec., renovat, mo-
bilat integral, Gãvana III, 
stradal. Tel. 0743084908. 
(C.210420210007)

OFER închiriere 
garsonierã bloc nou 
Bãlcescu Residence, 
mobilatã, utilatã, to-
tul nou, loc de parca-
re. Tel. 0723561556.  
(C.200420210010) 

GARAJ spre închiriere, Exer-
ciþiu- Jam. Tel. 0744860702.  
(C.150420210001)

ÎNCHIRIEZ aparta-
ment 2 camere, par-
ter, zona Dedeman. 
Tel. 0744963528. 
(C.130420210006) 

DEDEMAN, garsonierã 
în bloc de apartamen-
te, parter, mobilatã, uti-
latã. Tel. 0740128886.  
(C.040520210010)

ÎNCHIRIEZ apartament 
2 camere, Nord, mobi-
lat, utilat. 0763195400. 
(C.040520210004)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, ultracen-
tral, centralã. 0722364701. 
(C.040520210008)

PROPRIETAR! În-
chiriez garsonierã, 
confort I, Craiovei, 
recent finisatã, mo-
bilatã, utilatã nou,  
condiþii deosebite. 

Exclus animale com-
panie. 0741015609. 
(C.040520210002) 

OFER închiriere apartament 
2 camere, mobilat, Gãva-
na III. Tel. 0735012166. 
(C.140420210004)

OFER spre închirie-
re garsonierã central, 
foarte spaþioasã, fond 
nou. Tel. 0746184221. 
(C.050520210002)

PRIMESC în gazdã o 
fatã, zona Trivale- Com-
plex 3. Tel. 0723467539.  
(C.050520210012)

OFER spre închiriere aparta-
ment 2 camere, complet uti-
lat, Tudor Vladimirescu, con-
venabil. Tel. 0770641345. 
(C.050520210013)

PRIMESC în gazdã zona 
Nord, intrare separatã. Tel. 
0799397800; 0729134122. 
(C.050520210034)

OFER închiriere garsonierã, 
zona centralã. 0722448144. 
(C.050520210007)

OFER spre închiriere garso-
nierã, Gãvana 2, mobilatã, 
utilatã. Tel. 0729569326.  
(C.060520210012)

OFER închiriere garso-
nierã Craiovei, mobi-
latã. Tel. 0747501871. 
(C.060520210013)

OFER închiriere ca-
merã, la casã, lângã 
LIDL- Depou, pentru un 
bãiat. Tel. 0731535199. 
(C.060520210014)

OFER închiriere apar-
tament 3 camere, Exer-
ciþiu. Tel. 0770262069. 
(C.060520210006)

ÎNCHIRIEZ garsonierã 
Nord, îmbunãtãþitã, con-
venabil. Tel. 0758625780. 
(C.070520210011)

OFER închiriere ca-
merã la casã, Gãva-
na. Tel. 0742864865. 
(C.070520210004)

PRIMESC în gazdã la 
casã -curte, zona Poliþie- 
Rãzboieni. 0773331186.  
(C.070520210004)

CENTRU, garsoni-
erã mobilatã, utilatã, 
etaj 2. 0735550223. 
(C.070520210005)

GÃVANA 2, Albina, garso-
nierã, etaj 1. 0735550223. 
(C.070520210006)

GÃVANA 3, 2 camere, etaj 
2, centralã. 0735550223. 
(C.070520210007)

APARTAMENT 2 ca-
mere, centru -Primãrie, 
etaj 3. 0735550223. 
(C.070520210008)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, cf. 2, Gã-
vana 2. Tel. 0721163986.  

(C.070520210009)

OFER închiriere garso-
nierã,  mobilatã, utilatã,  
nefumãtori, Prundu- De-
pou. Tel. 0751703623. 
(C.070520210015)

LOCURI DE VECI
CONCESIONEZ 2 locuri 
de veci în Cimitirul Tri-
vale. Tel. 0746342888. 
(C.230420210007)

VÂND 3 gropi alãturate, 
15 mp, poziþie centralã, 
Cimitirul Sf. Gheorghe -Pi-
teºti. Tel. 0721478189.  
(C.060520210024)

CUMPĂRĂRI
AUTO

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

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT bonã pentru 2 
copii, 8 ore/ zi, 1.500 
lei. Tel. 0769615255.  
(C.050520210005)

DOMN singur donez casa 
unei doamne singurã, con-
tra îngrijire. 0770728207. 
(C.060520210019)

CAUT sã îngrijesc bîtrân 
la domiciliu 2-3 ore/ zi. 
0748318889.

MEDICALE
LOGOPEDIE/ psiholo-
gie.Tel. 0726367733. 
(C.130420210010)

PRESTĂRI
SERVICII

TRANSPORT mo-
bilã. 0746063023.  

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 21.05.2021
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.

OANA. Te aºtept la mine pen-
tru clipe de vis. 0740905831. 
(C.o.p.)

AMALIA, ochii albaºtri, ofer 

clipe de vis. Pupici. Tel.  
0744958144.  (C.o.p.)

DOAMNÃ maturã. Tel. 
0723035575. (C.0505202025)

MASAJ de relaxare nu-
mai pentru persoane se-
rioase. 0751329835.  
(C.050520210018)

 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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(C.200120210004)

TRANSPORT mar-
fã. 0770346626. 
(C.300320210015)

TRANSPORT moloz, ba-
last. Tel. 0766301300. 
(C.010420210009)

CADASTRU-carte funciarã! 
Terenuri-450 lei! Aparta-
mente-250 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.050520210003)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.200420210002)

EXECUT gresie, fai-
anþã, plus interior/ exte-
rior. Tel. 0747503102. 
(C.230420210003)

EXECUTÃM construcþii 
case, tencuieli, zugrãveli, 
rigips, termosistem, in-
stalaþii sanitare, electrice, 
faianþãri. 0768554950.  
(C.230420210006)

INSTALAÞII electrice inte-
rioare. 0725514447. (C.b.f. 
8337)

TRANSPORT marfã, 
mutãri mobilier, diver-
se. Tel. 0745015619.  
(C.040520210007)

ECHIPÃ executã case la 
roºu, interioare ºi exteri-
oare. Tel. 0744786495. 
(C.280420210007)

ECHIPÃ profesionistã 
în amenajãri interioare 
executãm cu decenþã ºi 
la termene stabilite toa-
tã gama de amenajãri 
interioare la preþuri ac-
ceptabile. 0741493511. 
(C.050520210021)

EXECUT zugrãveli, glet, la-
vabilã, gresie, faianþã,   par-
chet, rigips. 0748145223. 
(C.050520210023)

MEDITAŢII
MEDITEZ istorie: Acade-
mie, Penitenciare, Bac, 
50 lei/ ºedinþã (autor carþi 
teste). Tel. 0728416024. 
(C.260420210016)

AVANTAJOS!  Medi-
tez englezã orice ni-
vel. Tel. 0730527013. 
(C.270420210003)

MATEMATICÃ orice nivel. 
Prima ºedinþã gratis. Posibil 
acasã la elev. 0726348243. 
(C.260420210001)

DIVERSE
ASOCIAÞIA Pãrinþilor de la 
Grãdiniþa cu Program Pre-
lungit, Tic- Pitic Mioveni, 
prin reprezentantul legal 
Preºedinte, Nicolescu Bi-
anca, Convoacã Aduna-
rea Generalã Ordinarã, a 
membrilor sãi pentru data 
de 26.05.2021, ora 17, la 
sediul G.P.P Tic- Pitic, Mio-
veni, Aleea Cãminului nr.1.  
(C.070520210010)

MATRIMONIALE

CETÃÞEAN spaniol, pen-
sionar, singur, doresc 
cunoºtinþã cu doamnã, 
singurã. Rog seriozita-
te. Tel. 0754325788.  
(C.010420210008)

DOMN, 48 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie, cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.020220210006)

DOMN 53 ani, singur, servi-
ciu stabil doresc sã cunosc 
o doamnã de vârstã apro-
piatã, care sã poatã locui 
la þarã. Tel. 0747037857. 
(C.060520210028)

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

BÃRBAT, 40 ani, 1.70/ 
70 kg caut doamnã, pen-
tru prietenie/ cãsãto-
rie. Tel. 0740703517. 
(C.290420210001)

DOMN, pensionar, doresc 
prietenie ºi menaj, eventual 
cãsãtorie. Tel. 0785621217. 
(C.210420210013)

PENSIONAR, dublã cetãþe-
nie, sãrbãtoarea Pascalã ne 
poate uni. Tel. 0731634533.  
(C.230420210004)

DOMN locuiesc singur, caut 
doamnã/ domniºoarã pentru 
prietenie socializare. Rog 
seriozitate. 0753427282. 
(C.280420210009)

DOMN divorþat doresc sã 
cunosc doamnã 40- 45 ani, 
simpaticã, aspect fizic plã-
cut, pentru prietenie/ cãsã-
torie. Rog seriozitate. Tel. 
0753880476.  (C.O.P.)

ANIMALE
FERMA ALBOTA

COMERCIALIZEAZĂ:
n PUI CARNE 1 kg - 11 lei
n RASĂ MIXTĂ
n CURCANI albi şi bronzaţi
n  BIBILICI, RAŢE.

ALBOTA, str. Petrochimistului nr. 
467B, după Institutul de Cercetare.

Tel. 0742.746.558.  

ANGAJĂRI
ANGAJEZ meseriaºi în 
construcþii. 0766301300.  
(C.010420210010)

ANGAJEZ meseriaºi po-
listiren. Tel. 0766301300.  
(C.010420210008)

S.C Angajeazã ºofer 
microbuz categoria D. 
Salariu atractiv. Tel. 
0744508037; 0741010504. 
(C.080420210007)

ANGAJÃM femeie curãþe-
nie salã fitness. Tel. 
0740872926; 0731485368.  
(C.290420210005)

CURS agenþi securitate. 
Tel. 0756364499.  (C.b.f. 
8265)

S.C. angajeazã ºofer 
din Piteºti, permis cat. 

D. Tel. 0723492438. 
(C.200420210016)

S.C. angajeazã mecanic 
auto. Tel. 0723492438. 
(C.200420210017)

ANGAJÃM agent/e de 
pazã cu atestat. Obiec-
tiv Piteºti. 0760274336.  
(C.210420210012)

SOCIETATE ates-
tatã A.N.R.E angajea-
zã electricieni reþele JT/ 
MT ºi macaragiu part- 
time. Tel. 0759018075.  
(C.230420210008)

ANGAJEZ ºofer cu ex-
perienþã camion 7.5 
t, tur- retur România- 
Franþa. Tel. 0724268382.  
(C.140420210016)

ANGAJEZ doamnã pentru 
florãrie cu sau fãrã expe-
rienþã. Tel. 0735123756. 
(C.260420210003)

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

S.C. angajeazã muncitor 
manipulant pentru sor-
tare mase plastice. Tel. 
0764497744; 0737974499.  
(C.260420210015)

ANGAJÃM muncitor necali-
ficat în construcþii, posesor 
permis categoria B. Salariu 
150 lei/ zi. Tel. 0741300700. 
(C.190420210010)

CÃMIN angajeazã îngriji-
toare pentru bãtrâni. Tel. 
0752011121.  (C.o.p.)

ANGAJEZ ºoferi TIR 
extern ( Italia Spania) 
tur- retur, garaj Topolo-
veni. Tel. 0726739885. 
(C.270420210010)

ANGAJEZ ºofer TIR cu 
experienþã pentru comu-
nitate. Salariu +diurnã 70 
euro/ zi. Tel. 0727110422.   
(C.270420210001)

ANGAJEZ patiser, 
cu sau fãrã experi-
enþã. Tel. 0741205122.  
(C.270420210006)

ANGAJEZ ºofer TIR  in-
tern, garaj Topolove-
ni.  Tel. 0726739885. 
(C.270420210009)

PENSIUNE 5 margarete din 
com. Nucºoara, jud. Argeº 
angajeaza bucãtar ºi os-
pãtar. Se asigura cazare. 
0730711519.  (C.opl)

SPÃLÃTORIE auto Bas-
cov angajeazã perso-
nal. Tel. 0732401932. 
(C.050520210030)

ANGAJÃM ºofer TIR Ro-
mânia -Turcia, tur retur. Tel. 
0746305365; 0721956599. 
(C.050520210001)

ANGAJEZ strungar în Mi-
oveni. Tel. 0741168552.  
(C.050520210031)

SOCIETATE angajeazã 
ºofer taxi. Tel. 0731137674.  
(C.050520210022)

ANGAJEZ meseriaºi în 
construcþii, calificaþi ºi ne-
calificaþi pentru Franþa. Ofer 
cazare ºi salariu atractiv. 
Rog seriozitate. Detalii la 
tel. FR- 00330771842151; 
R O - 0 0 4 0 7 4 8 3 7 8 6 2 8 . 
(C.050520210024)

S.C. angajeazã instalator 
(posesor permis categoria 
B ), electrician ºi agent de 
pazã. Tel. 0736365601. 
(C.050520210006)

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

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

RESTAURANT Epic- Topo-
loveni angajeazã bucãtar 
cu experienþã. Salariu 

atractiv. Tel. 0744998838. 
(C.050520210027)

PENSIUNE Bascov an-
gajeazã bucãtar cu expe-
rienþã. Tel. 0722200817. 
(C.050520210029)

S.C. PAY Connect SRL 
angajeazã agent vân-
zãri pentru jud. Ar-
geº. Tel. 0762291273.  
(C.060520210004)

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 ºofer TIR tur -re-
tur, Italia. Tel. 0723777408. 
(C.060520210020)

ANGAJEZ ºofer 7.5 tone, 

intern, salariu 3.000 lei. Tel. 
0721956599; 0746305365. 
(C.060520210021)

ANGAJEZ ºofer intern, 7,5 
tone cu remorcã. Salariu 
5.000 lei. Tel. 0721956599. 
(C.060520210022)

S.C. angajeazã croitor( 
salã de croit) ºi confecþio-
ner, cu experienþã, ªtefã-
neºti. Salariu atractiv+ 
bonuri. Tel. 0767702333. 
(C.060520210005)

FIRMÃ de Construcþii anga-
jeazã: zidari, faianþari, rigip-
sari, vopsitori ºi muncitori 
necalificaþi în amenajãri in-
terioare/ exterioare. Salariu 
motivant. Tel. 0752240991. 
(C.060520210025)

ANGAJEZ ºofer TIR trans-
port intern pentru jud. Ar-
geº. Tel. 0744358881. 
(C.060520210029)

ANGAJEZ urgent sudor ºi 
lãcãtuº mecanic.  Detalii: 
0730023999 - Cosmin Don-
cean.  (C.opl)

ANGAJEZ ºofer TIR 
pentru intern. Sala-
riu 4.000- 5.000 lei. Tel. 
0723586742; 0733087623. 
(C.070520210001)

S.C. Angajeazã mun-
citori pentru ambala-
re piese, locaþia- Pis-
cani. Tel. 0784273942. 
(C.070520210002)

ANGAJEZ personal 
spãlãtorie auto, str. M. 
Vodã, nr. 25, Piteºti. Tel. 
0722669511; 0720048691. 
(C.070520210005)

sANGAJÃM pe perioadã în-
delungatã ajutori  bucãtari, 
pizzeri, ajutori pizzeri, cu 
ºi fãrã experienþã, fãrã li-
mitã de vârstã. Salarii 
motivante. Rugãm serio-
zitate. Tel. 0722390309. 
(C.070520210020)

ANGAJÃM barmani, os-
pãtãriþe,  picoliþe cu ºi fãrã 
experienþã. Program fle-
xibil. Tel. 0728119444. 
(C.070520210017)

RESTAURANT Ultracen-
tral angajeazã bucãtar cu 
experienþã. Salariu moti-
vant. De preferat domicilu 
în Piteºti. Tel. 0722390309. 
(C.070520210019)

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

DECESE

RADU-GABRIEL PÂRVU, 
discret ca mama sa, Nuºa Pârvu, 

modest, cãci noi, „ familia lãrgitã” când îl feli-
cităm pentru ultimile realizãri, aveam de la el un 
rãspuns ironic „Pãcate amãrâte”... ca ºi cum era 
mai nimic ce fãcuse el; bun, fãrã sã-i cunoascã 

alþii faptele generoase, a plecat „sã se odihneas-
cã puþin” chiar în sãptãmâna luminatã ºi sute de 
studenþi pe care i-a educat, „copiii lui de suflet” 

cãrþile, ºi ele s-ar alãtura corului tragic. 
Era mândria noastrã ºi ne-a lãsat tare triºti.

 Pãreri de rãu veºnice! 
Fam. Dumitrescu Laurenþiu

Cu sufletele împietrite am aflat de moartea finului nos-
tru, VALENTIN SURCEL. Fie ca bunul Dumnezeu sã-i 
odihneascã sufletul în pace! Suntem alãturi de fami-
lie în marea durere. Sincere condoleanþe! Naºii Vili ºi 
Nicu Popescu.  (C.070520210012)

ANGAJEZ 
ELEVĂ 

anul II- III, 
de preferat 

KINETOTERAPIE şi 
eventual MASEUZĂ. 

Tel. 0723290519.

Firmă de construcții 
angajează: ŞOFER 
PROFESIONIST,

EXCAVATORIST și BUL-
DOEXCAVATORIST. 

cu experiență categoriile: 
B, C, D, E (atestat marfă, 
persoane și agabaritice). 

Tel. 0761.348.179.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

ANGAJEZ 
ŞOFERI TIR cu 
experienţă pentru 

curse tur- retur. 
Tel. 0724907804.

ANUNŢ VÂNZARE
Lichidări Info Consult SPRL, lichidator judiciar al SC PRO-
CONFORT 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 te-
meiul art. 411 şi urm. din Codul de procedură Civilă, organizează 
in data de 26.05.2021, ora 11,00, la sediul lichidatorului din Câm-
pulung, str. Republicii nr.35, et.2, jud. Argeş,  licitaţie publică de-
schisă cu strigare pentru vânzarea următoarelor bunuri: 1.Stoc 
marfă magazine, la preţul de 309.561 lei. Pot participa la licitaţie 
persoane fizice sau juridice, care consemnează 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 la BCR SA Piteşti. 
Relaţii suplimentare la telefonul 0744.772.619, e-mail gheorghe.
banu@gmail.com.

ANUNŢ PUBLIC
subscrisa MOL România Petroleum Products S.R.L. (,,MoL 
Româinia,,), persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Reg-
istrului Comeţului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/ 729/ 
2000, cod unic de înregistrare R07745470, cu sediul în Cluj Na-
poca, b-bul. 21 Decembrie 1989, Nr. 77, camera c.1.1, clădirea C -D, 
The Office, Etaj 1, Mun. Cluj- Napoca, jud. Cluj, anunţă intenţia de 
obţinere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea cu cod CAEN 
4730 (rev.2) - comerţ cu amanuntul al carburanţilor pentru au-
tovehicule în magazine specializate, desfăşurată la punctul de 
lucru: Strada Republicii, Fraţii Goleşti, nr. 33- 39, nr. 220, judeţul 
Argeş. Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare, 
sau care intenţonează să transmită observaţii, sugestii şi recoman-
dări se pot adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului, str. Egalităţii, 
nr. 50. Tel./ fax: 0248/ 213099 sau la adresa Mol România Petro-
leum Products, din Str. Daniel Danielopolu, Nr. 4 -6, et. 2, Sector 1, 
Bucureşti, 014134. Tel./ fax: 021/2320948.

S.C. ANGAJEAZĂ 
MECANIC 

AUTO. 
Tel. 0248/210470.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI, 
cu sediul în PITEȘTI, ALEEA SPITALULUI nr. 36,  ju-
dețul ARGEȘ, ORGANIZEAZĂ CONCURS, in baza 
H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 
1027/2014, pentru ocuparea următoarelor posturi con-
tractuale vacante:
Denumirea postului: GIPSAR DEBUTANT - 1 POST
Condiţii specifice de participare la concurs:
- are capacitate deplină de exerciţiu; 
- scoala generala, 
- fără vechime,
Dată, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă:  data  02.06.2021, ora 09.00.
Proba interviu:  data  07.06.2021, ora 09.00.
Dată limită până la care candidaţii vor depune actele pen-
tru dosarul de concurs este  24.05.2021 orele 10.00.
Date contact: Birou personal, tel: 0248/ 287.150, int. 177.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI, 
cu sediul în PITEȘTI, ALEEA SPITALULUI nr. 36,  ju-
dețul ARGEȘ, ORGANIZEAZĂ CONCURS, in baza 
H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 
1027/2014, pentru ocuparea următoarelor posturi con-
tractuale vacante: ȘEF SERVICIU - 1 POST 

la Serviciul financiar contabilitate
Condiţii specifice de participare la concurs:
- are capacitate deplină de exerciţiu; 
- diploma de licenta in specialitatea serviciului; 
- 2 ani vechime în specialitate. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă:  data  31.05.2021, ora 09.00.
Proba interviu: data  04.06.2021, ora 09.00.
Dată limită până la care candidaţii vor depune actele pen-
tru dosarul de concurs este  24.05.2021 orele 10.00.
Date contact: Birou personal, tel: 0248/ 287.150, int. 177.

Angajez BUCĂTAR, 
OSPĂTAR şi MANAGER 
RESTAURANT, persoane 

serioase, condiţii avanta-
joase. Tel. 0722215547.

Angajez SUDOR, 
persoana dinamica, 

serioasa. Salariu atractiv. 
Tel. 0722215547.

ANGAJEZ 
ŞOFER TIR, trans-
port intern- extern. 
Tel. 0787804506. 

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

OPERATORI PRODUCŢIE
 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.
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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:
-ŞOFER LIVRATOR
-PIZZAR/AJUTOR PIZZAR
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 ADIDANA SRL 
ANGAJEAZĂ 

MOTOSTIVUITORIST 
CU ATESTAT. CV-urile se 

trimit la adresa de e-mail: 
secretariat@adidana.ro,
CONTACT: 0752 133 710.

S.C. COM DIVERS AUTO RO S.A.
ANGAJEAZÃ:

TINICHIGIU / VOPSITOR / PREGĂTITOR 
VOPSITORIE AUTO / 

MUNCITOR NECALIFICAT
CONDIŢII:  n Persoană responsabilă, punctuală, cu iniți-
ativă n Dinamism, atenție distributivă, lucru în echipă
SE OFERÃ: n  Salariu motivant + masă asigurată.

CV-URILE SE PRIMESC LA:
Sediul societății: com. Bascov, str. Serelor nr. 41, jud. 

Argeș, email: elena.popescu@comdivers.ro
Pt. informaţii, tel.: 0724.313.830.

ANGAJEZ 
ŞOFERI 

TIR. 
Tel. 0744755702.

S.C. ANGAJEAZĂ: 
LĂCĂTUŞI MECANI-
CI, SUDORI ELECTRI-
CI şi CO2. Salariu net în 

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

Laguna Technology 
angajează 

ŞOFERI 
DUBĂ FRIGO 

40 TONE.
Relaţii, la tel.  

0721 369 137.

SC angajează: 
- BUCĂTAR 
- AJUTOR 

BUCĂTAR. 
Condiţii optime de 

salarizare. 
Tel. 0722247801.

GARDEN PUB 
angajează 

AJUTOR 
BUCĂTAR, 

cu/ fără experienţă. 
Tel. 0733956281,
 după ora 11.00. 

CRONOS angajează 
MUNCITORI 
NECALIFICAŢI 

în DEPOZIT MATERIALE 
de CONSTRUCŢII Albota. 

Tel. 0744.706.707.

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

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ:

- STRUNGAR 
- OPERATOR MAŞINI 

COMANDĂ NUMERICĂ 
- PROGRAMATOR MAŞINI CNC 
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  Decontare 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.

Subscrisa S.C. BMVIS Motor X Power S.R.L.- societate în fali-
ment cu sediul social în mun. Piteşti, str. Schitului, nr. 96, camera 3, 
jud. Argeş, J03/1490/2006, CIF 18988784, prin lichidator judiciar, 
organizează licitaţie publică deschisă cu strigare pentru vânza-
rea bunurilor mobile din patrimoniu. Preţul de pornire (la care se 
adugă TVA) pentru fiecare bun mobil în parte la licitaţiile organi-
zate va fi egal cu 50% din valoarea estimată prin Raportul de eval-
uare nr. 53 din 17.05.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat 
Zaharia Liliana-Georgeta, membru titular ANEVAR., respectiv: 
Stoc de piese schimb auto și accesorii, conform inventar = 3.580,00 
lei; Elevator Hofmann = 2.231,50 lei; Elevator Space = 9.918,50 lei; 
Autovehicul Fiat Ducato = 4.150,00 lei (uzură fizică avansată); Au-
tovehicul Dacia Logan = 1.000,00 lei (uzură fizică avansată). Lici-
tațiile pentru valorificarea acestor bunuri vor avea loc în zilele de 
13.05.2021; 20.05.2021; 27.05.2021 și 03.06.2021 ora 11.00, la  sedi-
ul profesional al lichidatorului judiciar din mun. Piteşti, str. Maior 
Ghe. Şonţu, bl. D6, sc. B1, ap. 1, jud. Argeş. Toţi cei care posedă 
un drept real asupra bunurilor scoase la vânzare au obligaţia, sub 
sancţiunea decăderii, să facă lichidatorului dovada acestuia până 
în ziua licitaţiei. În vederea participării la licitaţie, ofertanţii vor 
depune la sediul lichidatorului, cel mai târziu până la ora licitaţiei: 
oferta de cumpărare; dovada plăţii cauţiunii în cuantum de 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei; dovada cumpărării caietului de sarcini 
în cuantum de 500 lei (chitanţa, în copie); cererea de participare 
la licitaţie publică şi oferta de cumpărare cu specificarea bunului; 
împuternicire în cazul persoanelor juridice; acordul de acceptare a 
documentaţiei, condiţiilor, termenilor şi clauzelor Caietului de sar-
cini. Relaţii la tel. 0248.217428.

SC Intens Prest SRL, cu sediul în Municipiul Pitesti 
initiaza elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ + 
RLU) situat in Strada Sticlelor nr.100-102,Sat Zavoi,O-
ras Stefanesti, judet Arges, pentru investitia ”Amplasare 
Statie betoane Liebherr tip Betomix 2,25A-R/M”.

„Libra Corporation SRL - societate in faliment, cu sediul social în 
Piteşti, cartier Trivale, str. Libertăţii, nr. 29A, et. 3,  jud. Argeş, având 
cod de identificare fiscală  16517535, înregistrata la ORC Argeş sub 
numărul J03 / 1053 / 2004, reprezentata legal de lichidator judiciar 
Projuridic IPURL, organizează licitaţie publica deschisa cu strig-
are, in zilele de  14, 21 si 28 mai 2021 ora 10,30 sediul  filialei UNPIR  
Argeş, din mun. Piteşti, , B-dul I.C. Brătianu, nr.10, bloc B2, mezanin, 
jud. Argeş, pentru vânzarea in bloc a următoarelor bunuri :
- Teren in suprafaţa de 3229 mp situat în extravilanul localităţii Răteşti, 
sat Nejlovelu, tarlaua 64, parcela 438, jud. Argeş, intabulat în Cartea 
Funciară nr. 80351 a localităţii Răteşti al cârui preţ de pornire licitaţie 
este de  14770 lei fără TVA  la care se adaugă TVA.
- Teren in suprafaţa de 13866 mp situat în extravilanul localităţii Răteş-
ti, sat Nejlovelu, tarlaua 64, parcela 438, jud. Argeş, intabulat în Cartea 
Funciară nr. 80475 a localităţii Răteşti al cârui preţ de pornire licitaţie 
este de 60148 lei fără TVA la care se adaugă TVA.
- Teren in suprafaţa de 31150 mp situat în extravilanul localităţii Răteş-
ti, sat Nejlovelu, tarlaua 64, parcela 438, jud. Argeş, intabulat în Cartea 
Funciară nr. 80343 a localităţii Răteşti al cârui preţ de pornire licitaţie 
este de 135100 lei fără TVA la care se adaugă TVA.
Ofertanţii vor trebui să depună o cerere de participare la licitaţie ce 
va fi insoţită de următoarele documente: dovada achitării cauţiunii de 
minim 10% din preţul de pornire la licitaţie în lei fără TVA al bunului,  
in contul Libra Corporation SRL  nr. RO23 BUCU 1092 2353 3431 
7RON  deschis la ALPHA BANK ROMANIA SA sucursala Piteş-
ti;  copie Certificat de înregistrare firma; Imputernicire pentru cel ce 
reprezinta firma la licitaţie; copie carte de identitate a celui ce participă 
la licitaţie; până în ziua premergatoare licitaţiei ora 12.00, la adresa de 
email projuridic2010@yahoo.com  urmând ca originalele să fie pre-
date/prezentate în ziua licitaţiei
Pentru ofertanţii care nu vor fi declaraţi adjudecatari aceasta cauţiune 
urmează să fie restituită , la cerere, în termen de trei zile lucrătoare.  
Preţul integral al bunului adjudecat urmează a fi achitat în termen de 
maxim 30 zile de la data licitaţiei. Facturarea bunului va fi facută după 
achitarea integrală a acestuia. Relaţii suplimentare se pot obţine zil-
nic intre orele 10 - 14 la telefon  0729 980 402 lichidator judiciar” . 

„Iduna Prod  SRL - societate in faliment, cu  sediul social în Co-
muna Mărăcineni, DN Piteşti - Câmpulung, nr. 274, jud. Argeş, 
reprezentata legal de lichidator judiciar Projuridic IPURL, or-
ganizează licitaţie publică deschisă cu strigare in zilele de 14, 21, 
28 mai si 04 iunie 2021 ora 11,00 sediul filialei UNPIR  Argeş, 
din mun. Piteşti, B-dul I.C. Brătianu, nr.10, bloc B2, mezanin, jud. 
Argeş, pentru vânzarea următoarelor bunuri :
- amenajări efectuate de Iduna Prod  SRL la construcţii proprietatea 
Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultura Piteşti - 
Mărăcineni,, jud. Argeş  al căror preţ pornire licitaţie fără TVA este 
de 18240 lei , constând in amenajări la Hala de producţie (închid-
eri + învelitoare + utilităţi) si amenajări la  Depozitul cu 2 spatii 
(închideri + acoperiş).
- construcţii proprietatea  Iduna Prod  SRL al căror preţ pornire 
licitaţie fără TVA este de 21760 lei edificate pe terenul proprietate 
a Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultura Piteşti - 
Mărăcineni, jud. Argeş ( Corp administrativ, Camera redresoare, 
Toaleta uscata ).
Ofertanţii vor trebui sa depună o cerere de participare la licitaţie 
care să cuprindă bunurile pentru care licitează , si sa facă dovada 
achitării unei cauţiunii de minim 10% din preţul de pornire lici-
taţie a bunurilor ofertate , in contul Iduna Prod  SRL - societate 
in faliment  nr. RO92 BREL 0002 0024 1090 0100  deschis la Libra 
Internet Bank -Sucursala Piteşti pană in preziua licitaţiei ora  14.00. 
Preţul integral al bunurilor imobile adjudecate se va achita integral 
in termen de maximum 30 zile de la licitaţie. Relaţii suplimentare 
se pot obţine zilnic intre orele 10 - 14 la telefon  0729 980 402 ”. 

„Lemnprod Forest Ela SRL, cu sediul social în Sat Bădeşti, Comuna 
Pietroşani, jud. Argeş, reprezentata legal de lichidator judiciar Pro-
juridic IPURL, organizează licitaţie publică deschisă cu strigare in 
zilele de  14, 21, 28 mai 2021 si 4, 11 iunie 2021 ora 09:30 la sediul 
filialei UNPIR Argeş, din mun. Piteşti, B-dul I.C. Brătianu, nr.10, bloc 
B2, mezanin, jud. Argeş, pentru vânzarea următoarelor bunuri: a 
terenului pădure în suprafata de 35000 mp situat în Comuna Nucşo-
ara, Tarla 3, Parcela 261, jud. Argeş, identificat prin numar cadastral 
80835 înscris în cartea funciara 80835 a UAT Nucşoara al cărui preţ 
de pornire licitaţie este de 43605 lei; a terenului pădure în suprafata de 
52500 mp situat în Comuna Nucşoara, Tarla 3, Parcela 261, jud. Argeş, 
identificat prin numar cadastral 80953 înscris în cartea funciara 80953 
a UAT Nucşoara al cărui preţ de pornire licitaţie este de 65455 lei;  a 
terenului  în suprafata de 1100 mp situat în Sat Bădeşti, Punctul “La 
Riu”,  Comuna Pietroşani, jud. Argeş, identificat prin numar cadastral 
80481 înscris în cartea funciara 80481 a UAT Pietroşani al cărui preţ 
de pornire licitaţie este de  9025 lei; a SMART TV 3D al cărui preţ de 
pornire licitaţie este de 95 lei; a SMART TV FULL HD al cărui preţ de 
pornire licitaţie este de 143 lei; a Motocositoare ce poate fi valorificata 
ca deseu fier al cărei preţ de pornire licitaţie este de 10 lei(28 kg fier 
vrchi *0,35 lei/kg) ; Mobilier construit specializat pentru  activitatati 
jocuri de noroc si pariuri sportive ce poate fi valorificat ca deseu  lemn 
al cărui preţ de pornire licitaţie este de 48 lei ( 0,20 mc lemn *250 lei/
mc lemn); La aceste preţuri se adaugă TVA conform prevederilor le-
gale în vigoare la data facturării.
În toate cazurile ofertanţii vor trebui să depună o cerere de participare 
la licitaţie ce va fi însoţită de următoarele documente: dovada achită-
rii cauţiunii de minim 10% din preţul de pornire la licitaţie în con-
tul Lemnprod Forest Ela SRL - societate in faliment  nr. RO07 BREL 
0002 0029 6550 0100 deschis la LIBRA INTERNET BANK;  copie 
Certificat de înregistrare firma; Imputernicire pentru cel ce reprez-
inta firma la licitaţie; copie carte de identitate a celui ce participă la 
licitaţie; până in ziua premergatoare licitaţiei ora  12.00, la adresa de 
email projuridic2010@yahoo.com  originalele urmând a fi prezentate 
în ziua licitaţiei.
Pentru ofertanţii care nu vor fi declaraţi adjudecatari această cauţiune 
urmează să fie restituită , la cerere, în termen de trei zile lucrătoare.  
Preţul integral al bunurilor adjudecate urmează a fi achitat în termen 
de maxim 30 zile de la data licitaţiei. Predarea  si facturarea bunurilor 
va fi facută după achitarea integrală a acestora. 
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic intre orele 10 - 14 la telefon  
0729980402 lichidator judiciar sau 0745276266 doamna Burluş. 

„Mondo Agrar SRL, cu sediul social în Sat Slobozia ( Com. 
Popeşti ), nr. 434, camera 1, jud. Argeş, având cod de identificare 
fiscală  18564290 şi înmatriculată la  ORC Argeş sub numărul 
J03/599/2006, reprezentata legal de lichidator judiciar Projurid-
ic IPURL, organizează licitaţie publică deschisă cu strigare in 
zilele de 14, 21, 28 mai 2021 ora 10,00 la sediul  filialei UNPIR  
Argeş, din mun. Piteşti, , B-dul I.C. Brătianu, nr.10, bloc B2, mez-
anin, jud. Argeş, pentru vânzarea următoarelor bunuri: autoutil-
itara Renault Kangoo an 1999, AG-05MEP,  al cărui preţ pornire 
licitaţie este de 1880 lei la care se adaugă TVA; utilaj fabricat cof-
rage pentru oua,  al cărui preţ pornire licitaţie este de 120840 lei la 
care se adaugă TVA; laptop HP al cărui preţ pornire licitaţie este de 
160 lei la care se adaugă TVA;  a 2 bucati birou al căror preţ pornire 
licitaţie este de 68 lei/buc la care se adaugă TVA;  a 2 bucati scaune 
al căror preţ pornire licitaţie este de 12 lei/buc la care se adaugă 
TVA;  a 3 bucati raft birou al căror preţ pornire licitaţie este de 160 
lei/buc la care se adaugă TVA;  
În toate cazurile ofertanţii vor trebui să depună o cerere de partici-
pare la licitaţie ce va fi insoţită de următoarele documente: dovada 
achitării cauţiunii de minim 10% din preţul de pornire la licitaţie 
al bunurilor,   in contul Mondo Agrar SRL - societate in faliment  
nr. R042 BREL 1200 3621 0RO1 1001 deschis la LIBRA INTER-
NET BANK;  copie Certificat de înregistrare firma; Imputernicire 
pentru cel ce reprezinta firma la licitaţie; copie carte de identitate 
a celui ce participă la licitaţie; până in ziua premergatoare licitaţiei 
ora  12.00, la adresa de email projuridic2010@yahoo.com urmand 
ca originalele sa fie prezentate in ziua licitatiei..
Pentru ofertanţii care nu vor fi declaraţi adjudecatari aceasta cauţi-
une urmează să fie restituită , la cerere. Preţul integral al bunurilor 
adjudecate urmează a fi achitat în termen de maxim 30 zile de 
la data licitaţiei. Factura va fi emisă după achitarea integrală a 
bunurilor adjudecate. Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic 
intre orele 10 - 14 la telefon  0729 980 402 lichidator judiciar sau   
domnul  Cristi  0746802483 . 

Subscrisa S.C. Dolan Euro Construct S.R.L. - Societate în fali-
ment, Company in bankruptcy, Société en faillite, cu sediul social 
în  mun. Piteşti, str. Trivale, nr. 59, jud. Argeș, CUI RO23670352, 
J03/786/2008, prin lichidator judiciar S.P. Bio Consult S.P.R.L. cu 
sediul profesional în mun. Pitești, str. Mr Şonţu, bl. D6, sc. B1, ap. 
1, jud. Argeș, nr. de înregistrare în registrul formelor de organizare 
al UNPIR: RFO II0476, CIF: RO27278093, organizează licitaţii 
publice deschise cu strigare pentru valorificarea bunului imobil 
din patrimoniul debitoarei: Proprietate imobiliară compusă din 
fermă situată în intravilanul comunei Drăganu, sat Băceşti, punct-
ul Zăcătoarea, jud. Argeş compus din teren în suprafaţă totală de 
24.936 mp şi construcţii C1-C12 în suprafaţă totală construită la 
sol de 5.002,16 mp, imobil înscris în cartea funciară nr. 80245 a 
localităţii Drăganu, nr. cadastral al terenului 135, nr. cadastral al 
construcţiilor 135-C1, 135-C2, 135-C3, 135-C4, 135-C5, 135-
C6, 135-C7, 135-C8, 135-C9, 135-C10, 135-C11, 135-C12. Preţul 
de pornire al licitaţiei pentru această proprietate este de 146.312 
EURO, în echivalent lei utilizând cursul valutar BNR valabil la data 
ținerii licitației, la care se adaugă TVA conform prevederilor legale 
în vigoare la data transferului dreptului de proprietate. Prima lic-
itaţie pentru valorificarea bunurilor imobile va avea loc în data de 
10.06.2020 ora 10.00, la sediul profesional al lichidatorului judiciar 
situat în mun. Piteşti, str. Maior Gh. Şonţu, bl. D6, sc. B1, ap. 1, jud. 
Argeş. În vederea participării la licitaţie, ofertanţii vor depune la 
sediul lichidatorului, cel mai târziu până la ora licitaţiei, oferta de 
cumpărare, dovada plăţii cauţiunii în cuantum de 10 % din preţul 
de pornire al licitaţiei, dovada cumpărării caietului de sarcini în 
cuantum de 2.000 lei (chitanţa, în copie); cererea de participare la 
licitaţie publică şi oferta de cumpărare cu specificarea bunului; îm-
puternicire în cazul persoanelor juridice; acordul de acceptare a 
documentaţiei, condiţiilor, termenilor şi clauzelor caietului de sar-
cini. Plata cauțiunii va fi efectuată în contul de lichidare cu IBAN: 
R030 BREL 0002 0007 3889 0100 deschis la Libra Internet Bank 
Pitești. În caz de neadjudecare, licitaţiile pentru proprietatea imo-
biliară vor fi reluate în zilele de 24.06.2021; 08.07.2021; 22.07.2021; 
12.08.2021; 19.08.2020; 09.09.2021; 23.09.2021; 07.10.2021; 
21.10.2021; 04.11.2021 și 18.11.2021 la aceeaşi oră şi în acelaşi loc.
Relaţii la tel. 0248.217428.
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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 angajează: 

- LĂCĂTUŞ 
MECANIC 
- SUDOR 

- DULGHER.
Tel. 0720.689.965.

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi tur - retur. 

Tel. 0732950039, 
0723607608.

BIDEPA 
ANGAJEAZĂ

AGENTI DE INTERVENTIE
CERINŢE: 
- Vârsta cuprinsa între 20 – 50 ani;
- Să deţină ATESTAT;
- Să  deţină permis de conducere;
- Fără cazier judiciar;
- Abilităţi de comunicare şi limbaj îngrijit;
- Studii medii;

Persoanele interesate vor trimite un CV, la e-mail: 
bidepapitesti@gmail.com, iar cele selectionate vor fi 
contactate telefonic pentru a se prezenta la interviu. 

Relaţii suplimentare, la telefon 0742/980018.

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. 

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

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

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

Relatii tel. 0748192233

DRAKE CONSTRUCT 
angajează 

MUNCITORI  
construcţii civile şi industriale. 

Oferim un mediu de lucru plăcut şi 
salariu motivant. 

Relaţii, la telefon 0737968746.

 angajează 
pentru Piteşti 

(nedeterminat):
 ZIDARI 

 ZUGRAVI 
  DULGHERI 

 FIERARI (sau echipe) 
  SUDORI

  MUNCITORI 
NECALIFICAŢI. 
Tel. 0751.092.005, 

0722.230.929.

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

contoare gaze. 
Tel. 0722301315.

FIRMĂ DE CONSTRUCȚII 
angajează 

MANAGER DE 
PROIECT

- obiectiv construcții 
și instalații - 

Tel. 0761.348.179.

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, VINERI, 
Înscrierile se fac la sediul nostru până pe 28 MAI între orele 9-18  FOARTE IMPORTANT! •  La 
inscriere va rugam sa purtati masca de protectie! • Cursurile se vor desfaşura păstrând dis-

tanţa 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 - 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 VINERI 28 MAI, 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

28 MAI 2021

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

PÂNĂ LA DATA DE  28 MAI SE  FAC ÎNSCRIERI LA   
CURSUL DE STIVUITORIST - calificare si autorizaţie ISCIR.

•INFIRMIERI  
•LUCRĂTOR ÎN COMERȚ
•BUCĂTAR - practica în 
restaurant, cu preparate cu-
linare        
• OSPĂTAR-CHELNER - 
practica în restaurant
•COFETAR-PATISER - pratica 
în laborator de cofetărie - 
patiserie

CURS NOU***IMPORTANT 
• DIRECTOR RESTAURANT 
autorizat de Ministerul 
Muncii şi Ministerul Educaţiei 
Naţionale
•ELECTRICIAN
•INSTALATOR INSTALAȚII 
TEHNICO SANITARE şi GAZE 
•ELECTRICIAN EXPLOATARE 
MEDIE şi JOASĂ TENSIUNE

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

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.

SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL angajează: 
l ȘOFER TIR INTERN (cisternă) 
l ȘOFER categ. B l  DISPECER 

TRANSPORT, 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.

CATYON TECH 
PRODUCT angajează 
CONFECŢIONER şi 

MONTATOR 
tâmplărie PVC. 

Tel. 0722.434.694.

S.C.  angajează 

ŞOFER 
TIR 

Comunitate
Diurna 80 EUR/ zi 
şi salariu de ţară.
Tel. 0758255487.

SOCIETATE LICENŢIATĂ 
ÎN SISTEME TEHNICE DE 

SECURITATE 
angajează 

PERSONAL.
Condiţii minime: 

cunoştinţe medii în 
domeniul electrotehnic, 

studii medii, 
permis conducere. 

Detalii, tel. 0721.478.137.

SC MASTER SERVICE 
SOLUTION SRL 

Adresa: Pitesti, Aleea 
Negoiu nr.2 

ANGAJEAZĂ 
UCENIC 

MECANIC/
ELECTRICIAN 

AUTO GPL.  
NR. TELEFON:  
0727.703.330.

FABRICĂ DE CONFECŢII din Bascov 
angajează CONFECŢIONERI

 cu experienţă. 
Se oferă bonuri de masă şi decontarea 

transportului. Tel. 0726385184. 

PENSIUNEA 
DOMNEASCĂ
 ANGAJEAZĂ

 BUCATĂR şi 
AJUTOR DE 

BUCĂTAR(FETE). 
TEL. 0744313776. 

MAKING GREEN WORK ANGAJEAZĂ 

FEMEIE sau BĂRBAT 
pentru a lucra pe strung CNC. Instruirea se face 

la locul de muncă în perioada de probă. Relaţii la tel. 
0248/ 615510; email: office@lixland.ro

S.C angajează 
MUNCITORI 

NECALIFICAŢI 
(BĂRBAŢI). 

Tel. 0724295535.

SC angajează: 
CĂLCĂTORI cu experienţă 

- CONFECŢIONERI/SURF-
ILATORI cu expereinţă. 

Tel. 0720.638.047.

Angajez 
PERSONAL 

VÂNZARE LINIE 
AUTOSERVIRE și 

SPĂLAT VASE. 
Tel. 0741 761 423, 

0740 563 166.

SPĂLĂTORIE AUTO 
ANGAJEAZĂ 

PERSONAL. 
SALARIU: 

2.000 lei în mână. 
TEL. 0721202600, 

0722241470.

BENZINĂRIE 
angajează 

OPERATOR CASĂ 
MARCAT. 

Tel. 0747575999. 

ANGAJEZ 
ŞOFER DUBĂ 3.5 T 

pentru distribuţie 
materiale în jud. Argeş. 

Tel. 0722942544.

CM COLLECTION 
angajează

CROITORESE 
 cu experienţă,
lucru în serie.

Tel. 0744321518
/0728187286.

ANGAJAM SPECIALIST 
ÎN MANAGEMENTUL DEŞEURILOR, 

(postul necesită cunoştinţe minime juridice).  
Detalii la tel.: 0735308148, 0727735075

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează pentru punctul 
de lucru Albota: n ŞOFER DISTRIBUŢIE MARFĂ

categoriile B,C,E, experienţă min. 3 ani; cartela tahograf şi 
atestat transport marfă. Program lucru de luni până vineri.

n STIVUITORIST.
  Program lucru de luni până vineri. 

Se oferă: salarii motivante, tichete de masă şi 
bonusuri. Relaţii, la telefon 0744.508.005.
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