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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND butie prune 200 
vedre, preþ negocia-
bil. Tel. 0723191171. 
(C.120520210007)

VÂND pianinã, per-
fectã stare, acordatã. 

Tel. 0744313866. 
(C.180520210024) 

VÂND familii de albine cu sau 
fãrã cutii. Tel. 0740871086.  
(C.180520210027)

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

VÂND jenþi + cauciu-
curi de varã, pentru 

Matiz, stare bunã. Tel. 
0752170092.  

VÂNZĂRI
AUTO

ROMÂNEŞTI
VÂND Dacia Dokker ºi 
Fiat Doblo, transport mar-
fã. Tel. 0744521924. 
(C.110520210009)

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

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) 

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND garsonierã cf. re-
dus, Rãzboieni, bl. C. 
4, et. 2, 18.000 euro. 
Tel. 0755311713. 
(C.200520210004)

VÂND garsonierã - zona 
Traian, renovatã total. 
0745469560. (C.opl)

VÂND garsonierã decoman-
datã, 38 mp, renovatã, mobi-
latã, utilatã total 2021, Prun-
du- stradal. Tel. 0721337882.  
(C.130520210015)

VÂND urgent garsonierã, 

complet utilatã, Prundu - Aca-
demica. Tel. 0745863604.  
(C.140520210006)

APARTAMENTE
2 camere

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

modern, nou, Ultra-
central, (deasupra 

Restaurant Matteo), 
etaj 2/4. 0737794785.  

(C.170320210013) 

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)

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 apar-
tament Piteºti, zona Ceair - 
Calea Bucuresti, 2 camere, 
semidecomandat, etajul 2, 
într-un bloc cu 4 nivele, zonã 
liniºtitã cu multa verdeaþã, 
acces uºor la spaþii comer-
ciale, ºcoalã, piaþa centralã, 
preþ 53.000 euro, nego-
ciabil. Tel. 0724046782. 
(C.180520210005)

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

APARTAMENTE
3 camere

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 apartament 3 ca-
mere, et. 1, Bascov- cen-
tru. Tel. 0766624483.  
(C.130520210005)

VÂND apartament 3 ca-
mere, et. 1, Popa ªap-
cã. Tel. 0724593822. 
(C.180520210021)

VÂND apartament 3 came-
re, et. 2, lângã Odobescu, 
vederere la stradã, preþ ne-

gociabil. Tel. 0721539364.  
(C.190520210005)

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

APARTAMENTE
4 camere

VÂND apartament 4 came-
re, Gãvana 3, et. 4, aco-
periº tip mansardã, 2 bãi, 
2 balcoane, sau schimb 
cu apartament 2 camere, 
Craiovei/ Banat, cf. 1+ di-
ferenþã. Tel. 0753042241.  
(C.240520210006)

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

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

VÂND urgent vilã Trivale, lân-
gã Magic, poziþie excelentã, 
toate utilitãþile, 150.000 euro, 
negociabil. Tel. 0739950247. 
(C.140420210011)

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

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, com. Stolnici, 
toate utilitãþile.  0732522436.

VÂND/ Schimb casã Pri-
boieni( centru), cu garso-
nierã /apartament, nego-
ciabil. Tel. 0721803378.  
(C.250520210007)

TERENURI
VÂND TEREN 

50.000 mp, situat vizavi de 
reprezentanţa FORD, lângă

Jupiter City - Carrefour, 
deschidere 250 m.

Tel. 0799 00 88 22.

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) 

VÂND 650 mp teren 
intravilan, Piteºti- 
str. Cireºului, 50 

euro/ mp, negociabil. 
Tel. 0735230908.  
(C.200520210007) 

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

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.O.P.) 

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 1.700 mp teren inta-
vilan, înconjurat de pãdure, 
drum de þarã, Dobrogos-
tea- Argeº, 5 euro/ mp, ne-
gociabil. Tel. 0760157011.  
(C.130520210003)

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 gospodãrie: casã+ 
teren intravilan 2.500 mp+ 
2.000 mp extravilan, totul 
împrejmiuit, utilitãþi, com. 
Miceºti. Tel. 0758568699.  
(C.060520210002)

VÂND/ Schimb teren 
3.000 mp, stadal, 
Piscani cu apar-
tament în Piteºti. 
Tel. 0743017258.  
(C.130520210014) 

VÂND teren intravilan 
3.600 mp, zona ªtefã-
neºti, str. Liniºtii, 18 euro/ 
mp. Tel. 0746033018. 

(C.130520210007)

VÂND teren 4.000 mp, la 4 
km de Carrefour, sat Cata-
nele- Argeº, preþ 10 euro/ 
mp. Tel. 0747225062.  
(C.210520210002)

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

bane. 0740135566. 
(C.180520210018) 

VÂND teren 5.000 mp sau 
10.000 mp, Bradu( str. 
Buna Vestire- vis-a-vis he-

leºteu). Tel. 0752206199.  
(C.170520210011)

VÂND 1 ha teren 
arabil, extravilan, 

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

0725511165.  

VÂND teren intravilan 897 
mp, Bascov- Dobrogos-
tea, apã, canalizare, lu-
minã. Tel. 0731662176.  
(C.200520210018)

VÂND teren intravilan 
1.452 mp, Miceºti la DN 
Piteºti- Câmpulung, uti-
litãþi în apropiere, preþ 6500 

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 04.06.2021
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.

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

BRUNETÃ, 25 ani, drã-
guþã ºi curatã, am lo-
caþie. 0724648518. 
(C.170520210021)

DOAMNÃ maturã. 
Tel. 0723035575. 
(C.240520210013)

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

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

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

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

ÎNCHIRIERE, la cele 
MAI BUNE PREŢURI, 

parcare TIR-URI şi SPAŢII DE 
DEPOZITARE în Piteşti, ZONA 
SECURIZATĂ. Tel. 0724522985.

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.
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euro. Tel. 0731662176.  
(C.200520210019)

SPAŢII
ÎNCHIRIEZ

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

TEL. 0799 00 88 33. 
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 pro-
ducþie sau depozitare. Biro-
uri la etaj 1, de 40, 25, 17 
ºi 20 mp. Tel. 0722236381. 
(C.050520210004)

OFER închiriere spaþiu, 
magazin Fortuna. Tel. 
0730015532; 0744870789.  
(C.170520210028)

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

ÎNCHIRIERI
PRIMESC în gazdã salariaþi 
(bãieþi/ fete), Piteºti. Tel. 
0748318889; 0757365294. 
(C.200520210002)

OFER spre închiriere apar-
tament 3 camere, mobi-
lat, utilat, Exerciþiu. 1.300 
lei. Tel. 0734544895.  
(C.130820190019)

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

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, cf. 2, Gã-
vana 2. Tel. 0721163986.  
(C.070520210009)

OFER spre închiriere pe 
termen lung, apartament 
2 camere, decomandat, 
et. 2, central, mobilat, uti-
lat, centralã termicã, aer 
condiþionat, izolat, curat, 
proaspãt zugrãvit ºi îm-
bunãtãþit. Tel. 0742123376. 
(C.200520210010)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, Popa ªap-
cã, 200 euro. 0723501860.  
(C.130520210001)

OFER închiriere aparta-
ment 3 camere, Popa ªap-
cã, 280 euro. 0723501860.  
(C.130520210002)

OFER închiriere apar-
tament 3 camere, zonã 
centralã, mobilat, uti-
lat. Tel. 0765780909.  
(C.130520210005)

OFER spre închirie-
re garsonierã, mobi-
latã, utilatã, centralã ter-
micã. Tel. 0735850127.  
(C.140520210002)

OFER spre închirie-
re garsonierã, Gãva-
na. Tel. 0722766434.  
(C.240520210002)

PRIMESC în gazdã la casã 
bãieþi/ familie, Prundu- Cra-
iovei. Tel. 0722786405.  
(C.170520210014)

OFER închiriere o camerã, 
Gãvana 3. Tel. 0348/407092. 
(C.180520210001)

OFER închiriere apartament 
2 camere, decomandat, 
Prundu, 1/ 4, loc parcare, 
fãrã centralã, 200 euro. Tel. 
0729949995. (C.b.f. 8522)

PRIMESC în gazdã la 
casã -curte, zona Poliþie- 
Rãzboieni. 0773331186.  
(C.210520210003)

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

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 gar-
sonierã, Gãvana 3, utilatã 
complet. Tel. 0729030277. 
(C.240520210014)

PROPRIETAR ofer în-
chiriere apartament 2 ca-
mere, semidecomandat, 
complet mobilat ºi utilat, 
Trivale- Complex 2, 1.200 
lei/ lunã. Tel. 0721888938.  
(C.240520210016)

OFER închiriere garso-
nierã,  mobilatã, utilatã,  
nefumãtori, Prundu- De-
pou. Tel. 0751703623. 
(C.240520210007)

OFER închiriere termen 
lung apartament 2 camere, 
et. 3, cf. 1, decomandat, 
mobilat, centralã, izolat, 
Exerciþiu. Tel. 0771057354. 
(C.240520210008)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, complet 
utilat, Tudor Vladimirescu, 
convenabil. 0770641345. 
(C.240520210018)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, central, mo-
bilat ºi utilat. 0757077870. 
(C.190520210010)

OFER închiriere garsoni-
erã curatã, mobilatã, uti-
latã, et. 3, ultracentral( bloc 
Union- Pavone), 200 euro/ 
lunã. Plata în avans pe o 
lunã. Tel. 0722776556.  
(C.250520210006)

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

CUMPÃR 2 locuri de 
veci, preferabil criptã 
sau cavou în cimitirul din 
Prundu sau Sf. Gheor-
ghe. Tel. 0728146052. 
(C.130520210001)

CUMPĂRĂRI
AUTO

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

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT doamnã pentru 

îngrijire bãtrânã, în co-
muna Davideºti, 2 ore/ 
zi. Tel. 0742333774. 
(C.200520210008)

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

CAUT urgent feme-
ie pentru curãþe-

nie, cu experienþã. 
Tel. 0799061919. 
(C.190520210001) 

CAUT bonã pentru supra-
veghere copil 3 ani jumãta-
te, de la 17.00-20.00, 
când nu poate merge la 
grãdiniþã ºi în timpul va-
canþei 08.00-17.00. Prefe-
rabil zonã Stefãneºti. Tel. 
0742648673. (C.opl)

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

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

PRESTĂRI
SERVICII

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

TRANSPORT marfã, 
mutãri mobilier, diver-
se. Tel. 0745015619.  
(C.200520210005)

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

TRANSPORT pia-
trã/ nisip. 0766301300. 
(C.120520210011)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.130520210002)

AMENAJÃRI interioare/ ex-
terioare. Tel. 0720538595. 
(C.210520210003)

INSTALAÞII electrice in-
terioare. 0725514447. 
(C.180520210017)

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

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

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

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

zentul ºi viitorul, dez-
leagã ºi îndepãrteazã 

cele mai puternice 
farmece ºi blesteme, 
dezleagã cununii le-

gate, aduce persoana 
iubitã, împacã familii 

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

afaceri, vindecã impo-
tenþa, viciul bãuturii, 

stresul, depresia, 
etc. Contactaþi-o cu 

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

(C.200520210013) 

CITAŢII
Se citeazã numita Niþu Ioa-
na, din oraºul Costeºti, sat 
Pârvu- Roºu, la Judecã-
toria Costeºti, pe data de 
31.05.2021, ora 11.00, în 
proces cu Niþu Maria, do-
sar nr. 2443/ 214/ 2020.  
(C.250520210004)

DIVERSE
CAUT corector pentru o 

carte. Tel. 0733949128.  
(C.240520210009)

MATRIMONIALE
INTELECTUAL, prezentabil, 
53 ani, caut doamnã pentru 
cãsãtorie. Tel. 0756844590.  
(C.100520210010)

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

DOMN, pensionar, 62 
ani caut doamnã pen-
sionarã pentru prie-
tenie. 0756494420.  
(C.110520210018)

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)

OM de afaceri doresc cu-
noºtinþã cu doamnã se-
rioasã pentru prietenie/ 
cãsãtorie. Tel. 0754412793.  
(C.170520210023)

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

DOMN, pensionar, 
70 ani, vãduv, singur 
caut doamnã pentru 
a petrece o miniva-

canþã la mare. Posed 
bilet pentru cazare la 
pensiune, perioada 
01.06- 07.06.2021. 
Tel. 0774617327.  
(C.240520210003) 

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

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

ANGAJÃM: BARMANI, 
OSPÃTÃRIÞE,  PICOLIÞE 

cu ºi fãrã experienþã. 
Program flexibil. 
Tel. 0728119444.

PAY Connect angajea-
zã ºofer livrator produ-
se alimentare ºi neali-
mentare, cat. B, pentru 
jud. Argeº. 0762291273.  
(C.110520210005)

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

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

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

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

ANGAJEZ ºofer TIR pe 
Comunitate, cu experienþã 
pe relaþia Germania- Spa-
nia, Austria- Spania, tur 
retur.  Salariu fix+ bonu-
suri. Tel. 0745002452. 
(C.110520210016)

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

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

ANGAJEZ ºofer pentru ba-
lastierã. Tel. 0741118535. 
(C.120520210002)

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

ANGAJEZ muncitori cu 
experienþã- rigips, pen-
tru lucrãri în Germania. 
Tel. 004915175311991. 
(C.130520210004)

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

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

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)

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

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)

CNCD angajeazã per-
sonal pentru curãþe-
nie. Tel. 0744700114.  
(C.200520210011)

RESTAURANT Na-
zar angajeazã feme-
ie în bucãtãrie ºi os-
pãtãriþã. Tel. 0743272727. 
(C.140520210001)

ANGAJEZ menajerã ºi 
recepþionerã pentru ho-
tel. Tel. 0722530488. 
(C.170520210010)

S.C. Angel Sky Turism 
angajeazã ºoferi pentru 
comunitate( 3.5 t). Tel. 
0742941753; 0743084096. 
(C.170520210002)

ANGAJEZ femeie pentru car-
mangerie. Tel. 0746174727. 
(C.170520210013)

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

ANGAJEZ muncitori cali-
ficaþi în construcþii cu per-
mis de conducere ºi buldo-
excavatorist, din Piteºti ºi 
apropiere.  Salariu atractiv 
+ bonuri. Tel. 0744324676. 
(C.180520210002)

S.C. KRANZ Eurocenter 
SRL angajeazã electrician 
pentru reparaþii/ mente-
nanþã macarale turn. Apt 
pentru lucru la înãlþime. Fir-
ma se aflã în Bucureºti. Re-
latii la telefon: 0752107853 
sau 0747492311. (C.opl)

S.C. angajeazã muncitor 
manipulant pentru sor-
tare mase plastice. Tel. 
0764497744; 0737974499.  
(C.200520210021)

CENTRUL de Copiere an-
gajeazã fatã pentru copia-
tor ºi calculator. Asigurãm 
instruire. Tel. 0722364701. 
(C.210520210001)

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

ANGAJEZ ºofer distribuþie 
pâine Vel Pitar. Experienþã în 
domeniu. Tel. 0741211922. 
(C.180520210011)

KRANZ Eurocenter an-
gajeazã: dulgheri, zidari, 
pavatori, muncitori necali-
ficaþi. Oferim salariu atrac-
tiv ºi tichete de masã. Tel. 
0248/ 250135; 0747034949. 
(C.180520210015)

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

S.C. ANGAJEAZÃ ºofer 
TIR( 22 t)cursã local( Pi-
teºti). Salariu atractiv. Tel. 
0799700007; 0731900000. 
(C.200520210016)

ANGAJEZ cofetar- pa-
tiser. Tel. 0722429555.  
(C.210520210001)

RESTAURANT ultracen-
tral angajeazã pentru pe-
rioadã îndelungatã ajutori  
bucãtari, pizzeri, ajutori piz-
zeri, cu ºi fãrã experienþã, 
fãrã limitã de vârstã. Sala-
rii motivante. Rugãm seri-
ozitate. Tel. 0722390309. 
(C.210520210002)

OPTICA ZOF angajeazã 
optometrist, optician, sau 
personal fãrã experienþã. 
Detalii între orele 09.30-
10.30, la  tel. 0787213800; 
0787213033; 0248/213033. 
Vã aºteptãm cu drag în echi-
pa Zof. (C.210520210002)

ANGAJÃM barmani, os-
pãtãriþe,  picoliþe cu ºi fãrã 
experienþã. Program flexibil. 
Tel. 0728119444.[8 cmp, 
alb- negru, 4 ap: ma, mi, j, v] 
(C.210520210003)

Ne mãrim echipa! Dacã eºti 
dornicã sã te afirmi ºi sã 
scapi de grija banilor ºi a str-
sului de la job, te aºteptãm 
în echipa noastrã ca model 
online, într-un cadru fami-
lial. Oferim comision ºi bo-
nusuri motivante. Te aºtep-
tãm sã discutãm mai multe 
la o cafea. 0761581719.  
(C.240520210020)

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

ANGAJEZ vânzã-
tor ºi muncitor necalifi-
cat. Tel. 0740177251.  
(C.190520210004)

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

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

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

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

Cauţi un loc de muncă?
Sute de anunţuri de angajare în 

~ Curierul zilei ~
Anunturi de mare şi mică publicitate, eficienţă şi profesionalism.
Alege ziarul cu cel mai mare tiraj!

DECESE
ASOCIAÞIA GENERALÃ A 

MEDICILOR VETERINARI DIN 
ROMANIA, FILIALA ARGEª 

anunþã cu mare tristeþe cã ne-a 
pãrasit pentru totdeauna, colegul ºi 

prietenul nostru, 
Preºedintele Filialei Argeº, 

DR. lON DAN POPESCU. 
S-a implicat cu tot sufletul în activitãþile de 

pregãtire profesionalã continuã, fiind un profesionist 
desavârºit ºi un prieten apropiat. Ne vom aminti 
mereu de omul de o distinsã delicateþe ºi cu o 
disponibilitate permanentã de a-ºi ajuta colegii. 

Va rãmâne veºnic in inimile noastre! 
Condoleanþe familiei îndoliate! 

Dumnezeu sã îl odihneascã în pace ºi lumină!

ANGAJĂM PERSONAL 
CURĂŢENIE în sală de 
cinematograf, zona Calea 

Bucureşti. Salariu net 1.600 
lei. Tel. 031/1012139; 

0722763974. 

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

ANGAJĂM 
ŞOFERI TIR, 
tur- retur. Oferim 75 
euro/ zi+ salariu pe 

ţară. Tel. 0766222330. 
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SC ALFA ROM angajează 
pentru atelierul din Mărăcineni:

- LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE 
cu experienţă - 4 posturi, cunoscător desen tehnic, 
- LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE, 
începatori - 3 posturi ;
- SUDORI MIG MAG - 2 posturi (cunoaştere 
TIG, reprezintă un avantaj );
- OPERATOR LASER DEBITARE TABLA 
- 1 post
- STIVUITORIST cu atributiuni receptie mate-
riale- 1 post ( să ştie să măsoare cu şubler şi ruleta);
- SABLATOR piese metalice - 1 post
Se oferă salariu motivant, transport pe ruta Piteşti 

- Mărăcineni, bonuri de masă.
Selectia se face pe baza de interviu şi probă de lucru.

Informaţii la tel. 0726372251. CV, la email: recru-
tare@alfarom.net, fax 0348401904.

SC COM DIVERS LAZAR JR ANGAJAZA 
PAZNIC LA PARCAREA DE CAMIOANE 

DIN VALEA URSULUI. Tel 0722524892.

SC ZIP ESCORT SRL 
angajează  AGENŢI 
DE SECURITATE 

-  zona Piteşti.
Relaţii, la telefon: 
0731.010.266 - 
Iordache Dorel.

Agexim Spedition 
angajează ŞOFER 
TIR, Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

SC CONARG CONSTRUCT SRL angajează:
n LĂCĂTUŞ CONFECŢII METALICE - cunoştinţe 

Desen tehnic  n  VOPSITOR INDUSTRIAL;
n  INGINER / MAISTRU – pentru montaj confecţii 

metalice.  Relaţii, la tel. 0745 109 801 sau la sediul firmei 
din str. Depozitelor nr.10, mun. Piteşti.

ANGAJEZ ŞOFER 
categoria B, 

pentru depozit ma-
teriale construcţii, 

Merişani. 
Tel. 0762273720.

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

Pensiunea Domnească 
angajează 

CAMERISTĂ, 
salariu 1.800 lei + 
o masă caldă pe zi. 
Tel. 0744313776. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. 

își mărește echipa!
Suntem în căutarea unui coleg în 
depozitul din comuna Bradu, jud. 

Argeș. Recrutăm pentru posturile: 
1. MANIPULANT MARFURI (Atestat stivuit-
orist constituie avantaj)
2. ŞOFER cat. B+C.
Ambele posturi presupun gestionarea produselor în depozit.
Pentru detalii, vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail la:

hr@alumil.ro. Tel. 0749.101.944.

SOCIETATEA RED PROIECT CONCEPT S.R.L. 
ANGAJEAZA:

n ASISTENT MANAGER n ECONOMIST 
n OPERATOR CALCULATOR.

TEL. 0759018184
E-MAIL: ramona.dragusin@yahoo.com

RESTAURANT TAVA CU DE TOATE 
angajează 

2 FETE pentru PREPARAREA şi 
SERVIREA MÂNCĂRII. Salariu 

atractiv, 1 masă gratuită/ zi, bonu-
suri şi alte beneficii. Tel. 0746252899. 

RESTAURANT angajează 
PERSONAL 

pentru GRĂTAR şi 
AJUTOR BUCĂTAR.

 Tel. 0745661961.

SC angajează: n BUCĂTAR, salarizare 3.000 - 
4.000 lei / lunar n AJUTOR BUCĂTAR 

n OSPĂTAR pentru piscină. Tel. 0722247801.

SC angajează:
OSPĂTAR 

pentru evenimente. 
Tel. 0722247801.

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează pentru punctul 
de lucru Albota: n STIVUITORIST n  MANIPULANT.

  Program lucru de luni până vineri. 
Se oferă: salarii motivante, tichete de masă şi 

bonusuri. Relaţii, la telefon 0744.508.005.

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.

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.

Societatea comercială angajează  PERSONAL 
CALIFICAT în domeniul CONSTRUCTIILOR NAVALE:
n SUDORI MIGMAG/TIG n FINISORI
n INSTALATORI n LĂCĂTUŞI MECANICI
  Vă rugăm să ne transmiteţi CV-urile la adresa de mail: 

recrutare@grouptib.com / Informaţii,  la telefon   
+40 747.198.714/ +40 754.074.889/ +40 754.074.888 

COMUNICAT DE PRESĂ
Racordarea la reţeaua de canalizare este obligatorie! 

Deversarea apelor menajere în reţelele de canalizare 
pluvială şi vidanjarea în zonele în care există reţea de 

canalizare sunt interzise!
SC Apă Canal 2000 SA Piteşti atrage atenţia utilizatorilor servi-
ciului de alimentare cu apă din aria de operare a societăţii şi celor 
care utilizează apa din alte surse asupra obligativităţii respectării 
normelor în vigoare privind protecţia mediului, respectiv:
- Să se racordeze la sistemul de canalizare existent în zonă şi pent-
ru care există soluţii tehnice de racordare, în mod gravitaţional sau 
prin pompare;
- În localităţile unde nu există reţele de canalizare, până la realiza-
rea lor, utilizatorii sunt obligaţi să colecteze apa uzată în bazine 
etanş vidanjabile sau staţii de epurare care sunt construite şi ex-
ploatate astfel încât să nu se aducă prejudicii mediului şi stării de 
sănătate a populaţiei. În acest sens, se vor încheia contracte de 
vidanjare cu operatorul SC Apă Canal 2000 SA sau cu un alt agent 
economic autorizat care a obţinut de la operator acceptul privind 
locul şi condiţiile de evacuare a apelor uzate provenite din procesul 
de vidanjare.

Deversarea apelor uzate menajere în reteaua de canalizare 
pluvială este strict interzisă!

Neconformarea utilizatorilor într-un interval de maximum 30 de 
zile, atrage după sine amenzi contravenţionale aplicate de insti-
tuţiile abilitate, mergând chiar până la sistarea serviciului de ali-
mentare cu apă.
Pentru evitarea oricăreia dintre aceste sancţiuni, rugăm utilizatorii 
să dea curs solicitărilor noastre de racordare la sistemul public de 
canalizare, prin încheierea unui contract cu operatorul serviciului.
Obligativitatea racordării la reţeaua de canalizare este prevazută 
în Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 
241/2006, republicată, din care menţionăm următoarele prevederi:
• Art. 31. pct. (14) Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv 
cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligaţia de a 
se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înfi-
inţate, dacă aceştia nu deţin staţii de epurare avansată care respectă 
condiţiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.
• Art. 39. pct. (5) Constituie contravenţie nerespectarea de către uti-
lizatori a prevederilor art. 31 pct. (14) şi se sancţionează cu amendă 
de la 2.000 lei la 4.000 lei.
• Art. 40. pct. (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii 
prevăzute la art. 39 pct. (5) se face de către personalul împuternicit 
al Gărzii Naţionale de Mediu.
De asemenea, potrivit art. 16, lit. d1, din Legea apelor nr. 107/1996, 
„Pentru protejarea resurselor de apă se interzice evacuarea de ape 
uzate epurate şi/sau neepurate în apele subterane sau pe terenuri‟.
În vederea identificării posibilelor deversări necontrolate de ape 
uzate menajere, SC Apă Canal 2000 SA va continua campania de 
verificare în toate localităţile din aria sa de operare, împreună cu 
celelalte autorităţi competente în domeniu. 
 Director General, Mihail Marinescu

Filarmonica Piteşti cu sediul în Piteşti, str. Calea Bucureş-
ti, nr.2, Centru Multifuncţional, organizează concurs în 
temeiul art. 7 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 286 din 
23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei de 
execuţie contractuală vacantă de ARTIST INSTRUMEN
TISTCLARINET, gr.II în cadrul Compartimentului Or-
chestră.
Pentru funcţia de artist instrumentist-clarinet, gr.II, condiţiile 
specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării 
funcţiei sunt:
- Nivel studii – Studii universitare de lungă durată cu diplomă 
de licență în muzică, specializarea clarinet
- Vechime în muncă minim 3 ani
Concursul va avea  probă practică și interviu.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
11 iunie 2021, ora 12.00: termenul limită pentru depunerea do-
sarelor, la sediul Filarmonicii Piteşti
Proba practică în data de 22 iunie 2021, ora 10.00, la sediul 
Filarmonicii Piteşti
Interviul în data de 25 iunie 2021, ora 10.00, la aceeaşi adresă. 
Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției, la tele-
fon 0248 220111, precum și accesând pagina oficială www.
filarmonica-pitesti.ro. 

ANUNŢ
DJST ARGEŞ ORGANIZEAZĂ în perioada 14 iu-
nie – 26 noiembrie 2021, Concursul local de 
proiecte de tineret 2021.
Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv 
Metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului 
Tineretului şi Sportului (www.mts.ro) sau de la adresa 
de e-mail djst.arges@mts.ro. Anunţul a fost publicat şi în 
Monitorul Oficial, partea a VI-a.

SC MASTER SERVICE SOLUTION SRL 
Adresa: Pitesti, Aleea Negoiu nr.2 ANGAJEAZĂ 

UCENIC MECANIC/
ELECTRICIAN AUTO GPL.  

NR. TELEFON:  0727.703.330.

SC angajează 
LUCRĂTOR COMERCIAL 

pentru MANIPULARE şi VÂNZARE pro-
duse alimentare, menaj şi uz casnic. 

Relaţii, la tel.: 0744.378.026, 0744.339.891.

COMPANIE MULTINAŢIONALĂ 
RECRUTEAZĂ PERSONAL cu/ sau 

fără experienţă în telecomunicaţii (SĂPĂTORI, 
PAVATORI, MANIPULANT UTILAJE, 

LINIORI, JONCTORI, etc), oferind înaintea 
plecării în Germania, un curs gratuit de specializa-
re. Perioada de specializare este plătită, oferindu-se 
în pus cazare şi masă în tot acest timp. La finaliza-
rea cursului se oferă angajare directă în Germania, 
pe perioadă nedeterminată, cu salarii începând de 

la 1.700 euro net şi cazare gratuită. 
Mai multe detalii la tel. + 40725331414. 

Consiliul de Administraţie al S.A. Zorile Miroşi 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţion-
arilor pentru data de 31 mai 2021, ora 10.00, la 
sediul societăţii cu urmatoarea ORDINE DE Zl:
1. Raportul Consiliului de Administraţie privind 
activitatea financiar- contabilă pe anul 2020.
2. Raportul Comisiei de Cenzori privind activi-
tatea desfăşurată în anul 2020.
3. Aprobarea bilanţului contabil, a contului de 
profit şi pierdere pe anul 2020.
4. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Ad-
ministratie şi a Comisiei de Cenzori pentru anul 
2020.
5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru anul 2021.
6. Alegerea Consiliului de Administraţie şi Comis-
ia de Cenzori.
7. Diverse.
                                        Conducerea, Zorile Miroşi 
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SC angajează: 
- LĂCĂTUŞ 
MECANIC 
- SUDOR 

- DULGHER.
Tel. 0720.689.965.

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):
n ZIDARI 

n ZUGRAVI 
n  DULGHERI 

n FIERARI (sau echipe) 
n  SUDORI

n  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  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.

SC angajează: 
CĂLCĂTORI cu experienţă 

- CONFECŢIONERI/SURF-
ILATORI cu expereinţă. 

Tel. 0720.638.047.

Laguna Technology 
angajează 

ŞOFERI 
DUBĂ FRIGO 

40 TONE.
Relaţii, la tel.  

0721 369 137.

ANGAJEZ 
ŞOFERI 

TIR. 
Tel. 0744755702.

S.C. ANGAJEAZĂ: 
BULDOEXCAVATORIST 

şi ŞOFER 
AUTOBASCULANTĂ 

8 x 4, cu experienţă. 
Salariu motivant. 
Tel. 0741126666. 

CATYON TECH 
PRODUCT angajează 
CONFECŢIONER şi 

MONTATOR 
tâmplărie PVC, 

cu/fară experienţă. 
Tel. 0722.434.694.

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

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.

CNI IDEAL CONSTRUCT 
angajează în condiții salariale 
avantajoase: MUNCITORI 

NECALIFICATI,
FIERARI, ZIDARI, 

DULGHERI.
Detalii, la 0774430829 sau 

0746477683.

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.

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 construcții 
angajează: ŞOFER 
PROFESIONIST,

EXCAVATORIST și 
BULDOEXCAVA-

TORIST. cu experiență 
categoriile: B, C, D, E 
(atestat marfă, per-

soane și agabaritice). 
Tel. 0761.348.179.

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.

FIRMĂ de Construcţii 
angajează: ZIDARI, 

FAIANŢARI, 
RIGIPSARI, VOPSI-

TORI şi MUNCITORI 
NECALIFICAŢI 

în amenajări 
interioare/ exterioare. 

Salariu motivant. 
Tel. 0752240991.

MOARA DOMNEASCĂ angajează
MANIPULANT MĂRFURI

Cerinţe: - persoane responsabile, serioase;
- abilitatea de a lucra in echipa
- program de lucru un singur schimb
Beneficii: -   salariu motivant; 
- posibilitatea unei cariere profesionale într-o unitate 
modernă şi stabilă.

Candidatii vor depune CV-urile la adresa de E-mail:
office@moara-domnesca.ro, la fax: 0248.290.066 sau la 

sediul din Bascov, str. Serelor nr. 40.

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.    

Firmă confecţii textile 
angajează

CONFECTIONERI 
în maşini liniare şi de surfilat 
cu experienţă min. 6 luni, în 
secţiile din Bascov şi Bradu.
Pachet salarial atractiv.

Tel. 0348457408.

S.C. PROFLEX SUD 
angajează 

STRUNGAR pentru 
strung clasic în atelier 
mecanic Mărăcineni. 

Tel. 0755146989.

RESTAURANT STEFANEL 
GARDEN&BISTRO 

angajează BUCĂTAR 
şi AJUTOR 

BUCĂTĂRIE. 
Tel. 0751086977.

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII angajează 
n TEHNICIAN DEVIZE  
Cerinţe: studii superioare

n BULDOEXCAVATORIST 
n LĂCĂTUŞ MECANIC n INSTALATOR  
n MUNCITORI NECALIFICAŢI.

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

office@deltatermoconstruct.ro

RESTAURANT angajează
 BUCĂTARI, AJUTORI 

DE BUCĂTARI, 
OSPĂTARI, BARMANI, 

cu experienţă. 
Salariu motivant.
 Tel. 0756.276074.

Societate comercială angajează 
ŞOFER TIR Comunitate 

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

FIRMĂ DISTRIBUŢIE PRODUSE 
ALIMENTARE pe segmentul de piaţă Horeca, 

angajează ŞOFER LIVRATOR. 
Tel. 0721544844; 

CV, la e-mail: rmacoffee@gmail.com

S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti, cu sediul în municipiul Piteşti, bule-
vardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, ORGANIZEAZĂ CONCURS 
pentru ocuparea unui post de SUDOR la Secţia Operare Apă Zona 
Metropolitană.
Pentru postul de sudor sarcinile de bază constau în participarea la 
intervenții programate și accidentale (avarii) în instalațiile și rețelele 
de apă pentru realizarea de suduri cu gaz, arc electric, flacăra oxia-
cetilenică sau alte procedee de topire și tăiere în vederea realizării 
unei structuri interne continue și omogene.
Condițiile de participare la concurs sunt: studii medii și calificare de 
sudor; apt din punct de vedere medical pentru lucrul la înălțime, 
pentru lucrul în condiții deosebite și pentru manipularea manuală a 
maselor; disponibilitate de deplasare promptă la avarii; experiența în 
domeniu constituie avantaj.
Bibliografia pentru concurs: n Tehnica securității muncii în atelierele 
de sudura, autor L. Drimer n Utilajul și tehnologia sudării - manual 
pentru licee industriale și de matematică-fizică cu profilurile de me-
canică și matematică-fizică, clasa a XI-a și școli profesionale, autor I. 
Vasile n Ghidul lucrătorilor de sudare, tăiere, lipire, autori V. Popovici, 
S. Sontea, N. Popa, C. Sarlau, L. Milos, S. Nanu n Sudarea cu arc elec-
tric - ghid pentru autoinstruirea sudorilor, autori V. Berinde, I. Anghel
Memorator tehnic pentru montaj, volumul II.
Concursul constă într-un interviu ce include şi aspecte practice.
Candidații vor transmite CV, Consimțământ și Informații la colectarea 
datelor cu caracter personal direct de la persoana vizată (se descarcă 
de pe site-ul societății secțiunea „Clienți – Formulare‟)  și copii ale 
actului de identitate și actelor de studii, pe adresa de e-mail contact@
apa-canal2000.ro sau le vor depune la ghişeul unic al societăţii situat 
în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, 
până la data de 09.06.2021, inclusiv, ora 16.00.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la tele-
fonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00. 

CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie al TERMO CALOR CONFORT S.A., 
cu sediul social în Str. Calea Bucureşti, Bloc U4 mezanin, municipi-
ul Piteşti, judeţul Argeş, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Argeş sub nr. J03/880/10.09.2010, având cod-
ul de înregistrare fiscală RO27374805, convoacă Adunarea Gener-
ală a Acţionarilor în şedinţă ordinară pentru data de  23/06/2021, 
ora 16.00, la sediul Primăriei Municipiului Pitești (sala de ședințe) 
situat în str. Victoriei nr. 24, cod postal 110017, Judeţ Argeş . 
Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile art. 121 
din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi cele ale Actului constitutiv al societăţii. 

Ordinea de zi a şedinţei ordinare este următoarea:
1. Numirea unui membru în Consiliul de Administraţie al TERMO 
CALOR CONFORT S.A. S.A..
2. Aprobare privind declanșarea procedurii de selecție administato-
ri la TERMO CALOR CONFORT S.A. S.A. .
3. Prelungirea liniei de credit în valoare de 3.000.000 lei contractată 
de la Libra Internet Bank S.A.
4. Imputernicirea persoanelor Richițeanu Iulian, în calitate de Di-
rector General și Răceanu Liviu, în calitate de Economist Șef care 
să reprezinte societatea pentru îndeplinirea formalităților necesare  
prelungirii liniei de credit de la Libra Internet Bank S.A.  și consti-
tuirea garanțiilor, precum și stabilirea limitelor de competență ale 
acestei persoane.
5. Diverse.
Acţionarii exercită dreptul de vot în adunarea generală, proporţion-
al cu numărul acţiunilor pe care le posedă conform art. 120 din 
legea nr. 31/1990, pot vota prin vot deschis personal, prin reprez-
entare, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice conform 
art. 44 din OUG nr. 109/2011. În situaţia neîndeplinirii cvorumu-
lui necesar la prima convocare, şedinţa se reconvoacă în data de 
24/06/2021, orele, ordinea de zi şi locul de desfăşurare ale şedinţei 
fiind aceleaşi.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE, Istrate Ion

Societate comercială angajează 
2 OPERATORI GPL, 

în Piteşti, program 8 ore. 
Tel. 0722.252.060.
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