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MODALITĂŢI DE PRELUARE A ANUNŢURILOR DE MICĂ PUBLICITATE:

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

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

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

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

VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND þuicã veche 
(Morãreºti) ºi palincã. Trans-
port gratis. 0734742442. 
(C.220220210009)

VÂND 2 pavilioane 
apicole ºi fân( ªtefã-
neºti). Tel. 0767003901. 
(C.050220210001)

STÂLPI, ºpalieri metalici noi 
pentru garduri- vie, 2,10 m, 
17 lei/ bucatã. 0765376535. 
(C.290120210002)

VÂND prune usca-
te. Tel. 0744756699 
(C.150320210021) 

VÂND mobilã ve-
che. Tel. 0767395154.  
(C.220320210020)

VÂND porþi fier for-
jat. Tel. 0754812629.  
(C.180320210012)

VÂND canapea+ 
fotolii, set corpuri+ 

colþar bucãtãrie, pat 
mijloc+ saltea, colþar 
living, TV LCD. Tel. 

0722280144.

VÂND þuicã din prune, 
33 grade, preþ 11 lei/ li-
tru. Tel. 0730919219. 
(C.260320210006)

VÂNZĂRI
ELECTRONICE

VÂND ceas Dolce Ca-
bana ºi Rolex( patent), 
145 lei. 0744355699.  
(C.260320210009)

VÂNZĂRI
AUTO

ROMÂNEŞTI
CUMPÃR auto pen-
tru programul Ra-
bla. Tel. 0745141627. 
(C.090320210010)

STRĂINE
VÂND Renault Cap-
tur, fabricaþie 2016, 
full. Tel. 0768259566. 
(C.160320210003)

VÂND Citroen Jumpy, 7+ 
1 locuri. Tel. 0733916001. 
(C.250320210012)

MOTO - VELO

VÂND motocicletã 
Touring Yamaha FJR 
1300, motor 4 timpi, 
1300 cmc, 145 CP, 
rulatã 78.000 km, 
din care 77.000 în 

Germania ºi 1.000 în 
România. 2 proprietari( 
primul în Germania, al 
2-lea eu în România). 

Îngrijitã, þinutã în garaj 
încãlzit, cauciucuri noi, 
3 portbagaje material 
rigid, aceeaºi culoare 
cu motocicleta. Merge 

foarte bine, este ra-
pidã ºi puternicã. Tel. 

0725511165.  

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND garsonierã cf. 1, et. 4, 
Gãvana 2, 32.000 euro, ne-
gociabil. Tel. 0728138814.  
(C.250320210003)

APARTAMENTE
2 camere

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

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

VÂND apartament 2 ca-
mere, Craiovei, cf. 1. Tel. 
0722528297; 0741785027. 
(C.020220210002)

PROPRIETAR. Vând/ 
închiriez apartament 

2 camere, mobi-
lat, utilat, modern, 
nou, Ultracentral, 
(deasupra Restau-
rant Matteo), etaj 
1/4.  0737794785.  
(C.190220210001) 

VÂND apartament 2 came-

re, Negru Vodã, bl. C. 4, 
parter, îmbunãtãþit, 43.500 
euro. Tel. 0743160171. 
(C.180320210009)

VÂND aparta-
ment 2 camere, 
Calea Bucureºti. 
Tel. 0731140370.  
(C.230320210004)

APARTAMENTE
3 camere

PROPRIETAR vând apar-
tament 3 camere, Petro-
chimiºtilor, confort 1, îm-
bunãtãþit. Tel. 0741213141. 
(C.180320210004)

VÂND apartament 3 ca-
mere, decomandat, 4/ 4, 
Banatului( lângã Carpaþi), 
suprafaþã 97,24 mp, 70.000 
euro, negociabil. Exclus 
agenþii. Tel. 0759777361.  
(C.150320210010)

VÂND/ Schimb aparta-
ment 3 camere, et. 4, 
Eremia Grigorescu, sta-
re foarte bunã, renovat 
2016. Pentru schimb: 
apartament 2 camere, et. 
intermediar, Eremia Gri-
gorescu sau Popa ªapcã, 
cu achitare diferenþã. Tel. 
0726300467; 0787590192.  
(C.090320210009)

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

APARTAMENTE
4 camere

VÂND apartament 4 ca-
mere, etaj 4, 2 bãi, 2 bal-
coane, racord individual 
de apã, centralã cu þevi de 
cupru, cartier  Banat- lângã 
Liceul Barbu, preþ 78.000 
euro. Tel. 0769606265. 
(C.240320210007)

CASE
VÂND casã D+ P, Colibaºi- 
Argeº, 133 mp+ teren in-
travilan 8.850 mp sau casã 
+ 5.800 mp. 0740623426.  
(C.030320210011)

VÂND urgent vilã Trivale, 
lângã Magic, poziþie exce-
lentã, toate utilitãþile, ne-
gociabil. Tel. 0739950247. 
(C.260220210023)

CADASTRU
CERTIFICAT ENERGETIC 

Tel. 0248 610 093, 
0744 815 510

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

VÂND/ Schimb/ închiriez, 
casã ªtefãneºti, apartament 
destinaþie schimbatã Banat, 
apartament 3 camere, Li-
vezilor. Tel. 0742301801. 
(C.150320210006)

VÂND casã Retevoieºti, te-
ren 2.000 mp, toate utilitãþi-
le, stradal. Tel. 0768259566. 
(C.160320210004)

VÂND casã 4 camere, 
1.100 mp teren ªtefãneºti, 
sat Valea Mare( Enculeºti), 
jud. Argeº sau schimb cu 
apartament 2 camere, Pi-
teºti. Tel. 0742168924.  
(C.220320210001)

VÂND casã cu etaj, 
toate utilitãþile, ªtefã-
neºti. Tel. 0745015619. 
(C.220320210013)

VÂND vilã lângã Micromo-
toare, bucãtãrie varã/ iarnã, 
toate utilitãþile. 0770291137. 
(C.260320210002)

VÂND casã, com. Stol-
nici, toate utilitãþile.  
0732522436.

VÂND 1 ha teren 
arabil, extravilan, 
pãmânt roditor, 2 

lei/ mp, Cerbu- Smei. 
Tel. 0725511165.  

TERENURI
VÂND TEREN 

50.000 mp, situat vizavi de 
reprezentanţa FORD, lângă

Jupiter City - Carrefour, 
deschidere 250 m.

Tel. 0799 00 88 22.

SUPER ofertã! Pachet 
terenuri, 5.000 mp, 
pentru casã intravi-

lan cu toate utilitãþile 
la intrare ºi 5.000 mp 

agricol extravilan. 
Preþ pachet 24.000 

euro, localitatea 
Cãlineºti- Argeº. 
Tel. 0724605599. 
(C.190320210009)

VÂND teren intra-
vilan 500 mp, com. 

Bascov, str. Bisericii, 
utilitãþi apã, gaze, 
canalizare, electri-
citate, drum asfal-

tat, preþ negociabil. 
Tel. 0734292347. 
(C.230320210006) 

 VÂND teren 433 mp, 
parcelat, zona Big, preþ 
85 euro/ mp, negocia-
bil. Tel. 0799976062.  
(C.250320210002)

VÂND teren 433 mp, 
parcelat, zona Big, preþ 
85 euro/ mp, negocia-
bil. Tel. 0799976062.  
(C.250320210002)

VÂND 1 ha teren arabil, ex-
travilan, pãmânt roditor, 2 
lei/ mp, Cerbu- Smei. Tel. 
0725511165.  [C]

VÂND teren intravi-
lan, com. Bascov, str. 
Pãiºeºti- deal, loturi 

între 385 mp- 790 
mp. Se pot vinde unul 
sau mai multe loturi, 
utilitãþi (lângã teren), 
apã, gaze, canalizare, 
electricitate drum as-
faltat, preþ negocia-
bil. Tel. 0744328801; 

0744324244. 
(C.230320210007) 

VÂND teren intravilan 1.452 
mp, Miceºti la DN Piteºti- 
Câmpulung, utilitãþi în apro-
piere, preþ 6500 euro, ne-
gociabil. Tel. 0731662176.  
(C.190320210005)

VÂND teren intravilan 
suprafaþã 1460 mp, 
com. Bascov( intra-
rea Brãileni ºi Mica). 
Terenul este împre-
jmuit cu temelie din 

beton ºi gard fier 
forjat( la stradã), lãþi-
me la stradã 32 mp, 
utilitãþi- apã( interio-
rul terenului), gaze, 
canalizare, electri-
citate, drum asfal-

tat, preþ negociabil. 
Tel. 0744328801; 

0747698749.  
(C.230320210008) 

SPAŢII
ÎNCHIRIEZ

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

TEL. 0799 00 88 33. 

OFER închirire spaþiu co-
mercial în Complex Fortu-

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 2.04.2021
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.

BÃRBAT drãguþ ofer 
companie intimã doam-
nelor ºi domniºoare-
lor. Discreþie garan-
tatã. Tel. 0722203995. 
(C.040320210004)

MASAJ de relaxare nu-
mai pentru persoane 
serioase. 0751329835.  
(C.110320210001)

DOAMNÃ maturã. 
Tel. 0723035575. 
(C.220320210018)

BRUNETÃ ofer clipe de 
neuitat domnilor gene-
roºi. Tel. 0747558633.  
(C.230320210011)

BRUNETÃ, sunã-
mã ºi vin la tine! Pi-

teºti. 0727695729. 
(C.230320210006)

AMALIA, ochii albaºtri, 
ofer clipe de vis. Pupici. 
Tel.  0744958144.  (C.op)

Blondã, ochii albaºtrii, te 
aºtept la mine pentru clipe 
minunate. 0754696279.  
(C.op)

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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na, etaj. Tel. 0723134136.  
(C.260320210004)

VÂND/ ÎNCHIRIEZ 
spaþiu, parter vilã, Ba-
natului, trifazic. Tel. 
0744896025; 0721918129. 
(C.230220210011)

SOCIETATE COMERCIALĂ 
ÎNCHIRIAZĂ SPAŢII 
NOI construite pentru 

DEPOZITARE, 
PRODUCŢIE şi BIROURI 

cu suprafeţe cuprinse 
între 400 mp 

şi 1.000 mp, zona Vamă - 
Metro, telefon 
0727.760.240.  

ÎNCHIRIERI
ÎNCHIRIEZ camere la vilã, 
zona Exerciþiu. Avantajos. 
Tel. 0799475802.  (C.f. 
3706)

ÎNCHIRIEZ conve-
nabil apartament 
2 camere, parter, 
zona Dedeman. 

Tel. 0744963528. 
(C.010320210014) 

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, Ca-
lea Bascovului( lân-
gã Ramada), complet 
utilat. Tel. 0745043127. 
(C.220220210008)

ÎNCHIRIEZ apartament 2 
camere, dec., renovat, mo-
bilat integral, Gãvana III, 
stradal. Tel. 0743084908. 
(C.040320210002)

CAUT coleg aparta-
ment, zona Popa ªapcã, 
mobilat, utilat, 400 lei/ 
lunã. Tel. 0723582383.  
(C.080320210009)

OFER închiriere camere 
la vilã, zona N. Bãlcescu.  
0756274285; 0740454690. 
(C.220320210011)

OFER închiriere garso-
nierã, utilatã, lângã Eu-
roMall, 600 lei, utilitãþi 
incluse. 0734917003.  
(C.220320210009)

OFER închiriere gar-
sonierã, mobilatã, uti-
latã complet, Gãvana 
III. Tel. 0741010489.  
(C.150320210011)

OFER închiriere 
garsonierã bloc 

nou Bãlcescu Re-
zidence, mobilatã, 
utilatã, totul nou. 
Tel. 0723561556.  
(C.150320210012) 

OFER închiriere o ca-
merã în apartament, 
Prundu. 0348/405519; 
0724728098; 0770413510.  
(C.150320210008)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, cf. 2, Gã-
vana 2. Tel. 0721163986.  
(C.220320210022)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, mobilat, 
contorizat, vis-a-vis piaþa 
Trivale, 650 lei, antici-
pat 3 luni. 0735151390.  
(C.230320210005)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, cartier Popa 
ªapcã. Tel. 0743180729.  
(C.180320210011)

OFER închiriere garsoni-
erã cf. 1, zonã centralã, 
complet mobilatã ºi utilatã, 
centralã proprie, bloc izolat 
termic. Tel. 0723378889.  
(C.190320210001)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, Gã-
vana 3, parter, mobilat, 
utilat. Tel. 0743047422.  
(C.190320210004)

OFER spre închiriere 
apartament 2 camere, 
complet utilat, Tudor Vla-
dimirescu, preþ conve-
nabil. Tel. 0770641345. 

(C.230320210014)

ÎNCHIRIEZ camerã la 
casã, una- douã per-
soane, pe termen lung, 
Trivale. 0751602594. 
(C.240320210010)

OFER spre închirie-
re garsonierã, Gãva-
na. Tel. 0722766434.  
(C.240320210001)

OFER spre închirie-
re garsonierã, Gãva-
na. Tel. 0761636467. 
(C.240320210013)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, centru- 
Piteºti. Tel. 0771520939.  
(C.240320210006)

OFERTÃ! Închiriez ca-
mere, mobilate la vilã, 
Nord- Kaufland, 275 lei/ 
persoanã. 0772031155.  
(C.240320210008)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, Rãzbo-
ieni. Tel. 0744315933.  
(C.250320210010)

OFER închiriere garso-
nierã Craiovei, mobi-
latã. Tel. 0747501871. 
(C.250320210015)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, Gãvana 3. 
Piteºti. Tel. 0770793743.  
(C.250320210007)

OFER închiriere camerã, 
la casã, lângã LIDL- De-
pou, pentru un bãiat, ne-
fumãtor. Tel. 0731535199. 
(C.260320210003)

APARTAMENT 3 ca-
mere, Fabrica de Bere, 
complet mobilat, cen-
tralã termicã, izolat, ter-
mopane, preþ 1.000 lei, 
fix. Tel. 0744432993. 
(C.260320210008)

OFER închiriere ca-
merã+ grup sanitar, 
lângã Rectorat. Tel. 
0773384102; 0742221518. 
(C.260320210015)

CUMPĂRĂRI
AUTO

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

MEDITAŢII
OFER meditaþii matema-
ticã inclusiv recuperarea 
materiei, condiþii avanta-
joase. Tel. 0745520582. 
(C.240320210005)

MATEMATICÃ orice nivel. 
Prima ºedinþã gratis. Posibil 
acasã la elev. 0726348243. 
(C.190320210007)

L O G O P E D I E .
Tel. 0726367733. 
(C.120320210005)

MATRIMONIALE
DOMN, vãduv, 45 ani, 
caut doamnã pentru relaþie 
serioasã. Exclus aven-
turile. Tel. 0752549391.  
(C.010320210016)

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

CETÃÞEAN spaniol, pen-
sionar, singur, doresc 
cunoºtinþã cu doamnã, 
singurã. Rog seriozita-
te. Tel. 0754325788.  
(C.180220210001)

DOMN, 41 ani caut 
doamnã pentru priete-
nie/ cãsãtorie. Rog serio-
zitate. Tel. 0751315913. 
(C.110320210007)

DOAMNÃ, 43 ani, studii 
sperioare, 1.55 cm/ 57 kg, 
serviciu stabil doresc cu-
noºtinþã cu domn, vârstã 
max. 50 ani, studii supe-
rioare, pentru prietenie/ 

cãsãtorie. Rog seriozita-
te. 0766779366. dupã ora 
17.00.  (C.120320210004)

40 ANI, doresc cunoºtinþã 
doamnã plinuþã, indiferent 
de vârstã. 0760444453. 
(C.090320210011)

VÃDUV, 46 ani caut 
doamnã serioasã pen-
tru prietenie/ cãsãto-
rie. Tel. 0746538903. 
(C.220320210012)

DOMN, pensionar, do-
resc prietenie ºi me-
naj, eventual cãsãto-
rie. Tel. 0785621217. 
(C.230220210009)

DOMN, prezentabil doresc 
sã cunosc doamnã, pen-
tru prietenie. 0753427282.  
(C.180320210017)

DOMN, prezentabil, 53 ani, 
caut doamnã pentru cãsã-
torie. Tel. 0756844590.  
(C.230320210003)

DOMN, 54 ani caut doam-
nã pentru prietenie/ cãsã-
torie. Tel. 0737109018.  
(C.230320210015)

DOMN, serios, 58-1.70-
80 doresc doamnã de 
vârstã apropiatã pentru 
prietenie. 0751938125 
(C.250320210016)

MICI AFACERI
REPARAÞII ochelari, 
înlocuit lentile/ rame, 
Complex Fortuna- par-
ter. Tel. 0735813083.  
(C.120320210003)

MAGIE
GHICESC în cãrþi ºi ca-
fea. Tel. 0751419859. 
(C.190320210002)

În sprijinul oamenilor 
cu probleme vine cu 
multe leacuri RODI-
CA, binecunoscutã 
de Dumnezeu prin 

puterea ei deosebitã 
ºi a harurilor sfinte. 

Rezolvã cazuri lipsite 
de orice speranþã, 

vede trecutul, prezen-
tul ºi viitorul, dezlea-

gã ºi îndepãrteazã 
cele mai puternice 

farmece ºi blesteme, 
dezleagã cununii le-

gate, aduce persoana 
iubitã, împacã familii 

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

(C.250320210018)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT persoanã responsa-
bilã pentru îngrijire doamnã 
în vârstã. Tel. 0735865550. 
(C.190320210011)

CAUT femeie pentru în-
grijire bãtrânã, perma-
nent. Ofer cazare, masã, 
salariu. Tel. 0721363543. 
(C.230320210012)

CAUT persoanã pen-
tru menaj (curãþe-
nie). Tel. 0729569326. 
(C.230320210019)

PRESTĂRI
SERVICII

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

ZIDÃRIE, tencuieli, glet, 
faianþã, gresie, termo-
sistem. Calitatea face 
preþul. Tel. 0745430252. 
(C.100320210002)

ECHIPÃ executãm fi-
nisãri case la roºu. 
Tel. 0724364319. 
(C.180220210002)

CADASTRU-carte funci-
arã! Terenuri-450 lei! Apar-
tamente-250 lei! Certificat 

energetic. 0723290682. 
(C.150320210013)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.160320210001)

AMENAJÃRI interioare/ ex-
terioare. Tel. 0720538595. 
(C.240320210009)

ECHIPÃ profesioniºti exe-
cutãm lucrãri interior/ ex-
terior. Tel. 0754263629. 
(C.250320210001)

EXECUT zugrãveli, glet, la-
vabilã, gresie, faianþã,   par-
chet, rigips. 0748145223. 
(C.250320210017)

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.  
VÂND 3 pui pisicã persanã 
imperialã, masculi, 3 luni. 
Tel. 0766779366. dupã ora 
16.00 (C.120320210003)

VÂND câini ciobã-
neºti. Tel. 0734860310. 
(C.220320210017)

ANGAJĂRI
SOCIETATE Comercialã 
angajeazã manipulant. Tel. 
0735154397; 0756500064.  
(C.010320210004)

ANGAJEZ tâmplar- ta-
piþer ºi croitoreasã. Tel. 
0720426093; 0743356969. 
(C.030320210008)

S.C. angajeazã muncitori 
necalificaþi ºi montatori 
tablã ºi panouri sandwich 
pentru deplasãri în þarã. 
Asigurãm: transport, ca-
zare, diurnã. Posesorii de 
permis cat. B constituie 
avantaj. Tel. 0746202750.  
(C.160220210001)

S.C. angajeazã ( rigip-

sari) montatori sau echi-
pe de montatori gips car-
ton. Tel. 0746202750. 
(C.160220210002)

CÃMIN angajeazã 2 îngri-
jitoare pentru bãtrâni. Tel. 
0752011121.  (C.b.f. 7882)

S.C. angajeazã mecanic 
auto. Tel. 0723492438. 
(C.100320210014)

S.C. angajeazã ºofer 
din: Piteºti, permis cat. 
D. Tel. 0723492438. 
(C.100320210015)

CURS agenþi securita-
te. Tel. 0756364499.  
(C.150320210017)

ANGAJÃM feme-
ie curãþenie salã fit-
ness. Tel. 0740872926. 
(C.170320210004)

ANGAJÃM fatã re-
ceptie salã fitness. 
Tel. 0740872926. 
(C.170320210005)

SALON Escape închi-
riazã post de lucru- 
coafor, zona Banatu-
lui. Tel. 0722478296.  
(C.170320210008)

ANGAJEZ muncitori neca-
lificaþi. Tel. 0761649138.  
(C.220320210021)

S.C. angajeazã muncitor 
manipulant pentru sor-
tare mase plastice. Tel. 
0764497744; 0737974499.  
(C.220320210015)

ANGAJEZ fatã cu ex-
perienþã minimã pentru 
grãtar. Tel. 0744356419. 
(C.220320210016)

CÃMIN de bãtrâni an-
gajeazã infirmierã, asis-
tentã cu/ fãrã experi-
enþã ºi bucãtar. Salariu 
motivant. 0743230302. 
(C.170320210010)

OPTICA ZOF angajea-
zã optometrist, personal 
fãrã experienþã în dome-
niu ºi I.T-ist. Sunaþi între 
orele 10.00-12.00, la  tel. 
0787213800; 0787213033; 
0248/213033. Vã aºtep-
tãm cu drag în echipa Zof. 
(C.180320210001)

FIMÃ de curãþenie anga-
jeazã urgent domni pentru 
spaþii exterioare, centru 
comercial Piteºti ºi Câm-
pulung. Programul este 
în ture de 12h /zi. Salariul 
începand cu 1.500 lei. Re-
latii: 0768396900.   (C.opl)

CAUT bonã cu experienþã, 
pentru copil de 1 an ºi 5 
luni. Locaþia este în Pi-
teºti- Trivale- Tancodrom. 
Program full time 8- 9h/zi. 
Salariul va fi negociat în 
funcþie de experienþã. Mai 
multe detalii în privat la nu-
marul 0733497749 - Alina. 
(C.f. 5313)

ANGAJEZ vânzãtor, si-
miger, patiser, zona 
Spitalul Judeþean. 
Tel. 0748111972. 
(C.230320210008)

S.C. angajeazã instalator 
instalaþii termice ºi sani-
tare. Tel. 0751767635.  
(C.240320210011)

SOCIETATE Comercialã 
cu profil reparaþii camioa-
ne angajeazã mecanici în-
cepãtori. Tel. 0785282422.  
(C.240320210002)

S.C. angajeazã instalator 
(posesor permis categoria 
B ), electrician ºi agent de 
pazã. Tel. 0736365601. 
(C.050320210008)

S.C. angajeazã strungar 
clasic. Tel. 0755677126. 
(C.250320210008)

S.C. angajeazã bucãtar. 
Tel. 0755677126. 
(C.250320210009)

ANGAJEZ ºofer TIR 
20 tone, pentru intern; 
tur-retur ºi Comunita-
te. Tel. 0767772001.  
(C.260320210010)

S.C. angajeazã su-
dori: argon, electric, 
CO2 ºi lãcãtuºi. Salariu 
3.000 lei. 0740941086. 
(C.260320210001)

FIRMÃ de transport an-
gajeazã ºofer cat. B, cu 
experienþã pentru comu-
nitate. Tel. 0721739745. 
(C.260320210007)

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

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

S.C. BLACK SEA 
SUPPLIERS SRL, punct 

lucru Piteşti angajează 
ŞOFER 

cu atestat transport, cat. 
C+ E pentru transport 

intern.
 Se asigură salariu atractiv. 
Relaţii, la tel. 0726746036.

Subsemnatul Petrescu Marian, reprezentant al S.C. “TOTAL 
DISTRIBUTION GROUP ARGES” S.R.L., inainteaza un Plan 
Urbanistic de Detaliu pentru investitia “CONSTRUIRE IMO-
BIL LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLE-
MENTARE” in municipiul Pitesti, strada Garii, nr. 21, judet 
Arges.
Documentatia poate fi consultata la Primaria Municipiului 
Pitesti, camera 27A.

Laguna Technology 
angajează ŞOFERI 

DUBĂ FRIGO 
40 TONE.

Relaţii, la tel.  
0721 369 137

Dragomir  Andreea Georgeta avand  domiciliul in Muni-
cipiul Pitesti, anunta publicul interesat cu privire la intentia 
de elaborare a documentatiei de urbanism privind aprobarea 
PUD pentru imobilul situat in municipiul Pitesti strada Ghe. 
Ionescu Gion nr. 1C, in vederea realizarii “Construire Locu-
inta P+1E si imprejmuire teren”.
Persoanele interesate sa trimita observatii/comentarii o pot 
face la sediul Primariei Municipiului Pitesti situate in str. Vic-
toriei nr. 24.

Ionescu Radu Romulus, Ionescu Mioara cu domiciliul in 
municipiul Pitesti, aleea Negoiul, nr. 1B, bl. 1B, sc. A, ap 
47, judet Arges si Frujina Carmen Maria, cu domiciliul in 
municipiul Pitesti, aleea Negoiul, nr. 1B, bl. 1B, sc. A, ap 18, 
judet Arges initiaza elaborarea propunerilor preliminare 
(etapa II) pentru Plan Urbanistic Zonal (PUZ+RLU) pen-
tru “ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU 
CONSTRUIRE LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLE-
MENTARE” (titlu PUZ) pentru terenurile situate in intra-
vilanul municipiul Pitesti, strada Aaron Florian, nr. 2 si 4, 
jud. Arges (amplasament).

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI, 
cu sediul in localitatea Pitesti, str. Aleea Spitalului, Nr 36, jude-
tul Arges, organizeaza concurs  pentru ocuparea  functiei de  :

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Candidatii trebuie  sa indeplineasca cumulative urmatoarele 
conditii:
1.  Au domiciliul stabil in Romania
2. Nu au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei in-
fractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autori-
tatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica in-
faptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei 
infractiuni savarsite cu intentie, care i-ar face incompatibili cu 
exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit re-
abilitarea;
3. Au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care 
candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de 
medicul de familie;
4. Nu au varsta de pensionare, conform prevederilor legale in 
vigoare;
5. Sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu 
diploma de licenta sau echivalenta in profil economic;
6. Au cel putin 2 ani vechime in specialitatea studiilor 
Dosarul de inscriere cuprinde urmatoarele acte:
a) cererea de inscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz;
d) curriculum vitae in format Europass;
f) adeverinta care atesta vechimea in specialitatea studiilor;
g) cazierul judiciar;
h) declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati 
de politie politica, asa cum sunt definite prin lege;
i) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate core-
spunzatoare, eliberata cu cel mult 3 luni anterior derularii con-
cursului de catre medicul de familie al candidatului;
j) proiectul de specialitate realizat de candidat.
Copiile de pe actele prevazute  mai sus se prezinta insotite de 
documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu 
originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
Concursul se va desfasura la sediul Spitalului Judetean de Ur-
genta Pitesti, situat in Localitatea Pitesti,str Aleea Spitalului nr 
36 dupa urmatorul calendar: Proba de verificare cunostinte 
(test grila) data  21.04.2021, ora   10.00.
Sustinere proiect de specialitate data  27 .04.2021, ora  09.00.
Sustinere interviu de selectie data  27.04.2021, ora 10.00 
Dată limită până la care candidaţii vor depune actele pentru do-
sarul de concurs este  12.04.2021, ora 14.00.
Anuntul de concurs, bibliografia pentru concurs/ examen, te-
mele cadru pentru proiectul de specialitate si Regulamentul 
de organizare si desfasurare concursurilor/examenelor pentru 
ocuparea functiilor specifice comitetului director la spitalele 
publice din reteaua Consiliului Judetean Arges, aprobat prin 
Dispozitia nr 772/12.09.2017, se afiseaza la sediul unitatii,si se 
publica pe site-ul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti www.
sjupitesti.ro, sectiunea informatii publice-anunturi.
Relatii suplimentare  se pot obtine la sediul Spitalului Jude-
tean de Urgenta Pitesti, telefon 0248.287150 interior 149-  
Serviciul RUNOS, persoana de contact ec.Tudorache Irina.

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI, 
cu sediul in localitatea Pitesti, str. Aleea Spitalului, Nr 36, judetul Arges, 
ORGANIZEAZA CONCURS  pentru ocuparea  functiei de: 
DIRECTOR DE INGRIJIRI
Candidatii trebuie  sa indeplineasca cumulative urmatoarele conditii:
1.  Au domiciliul stabil in Romania
2. Nu au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni 
contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau 
in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a 
unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care 
i-ar face incompatibili cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in 
care a intervenit reabilitarea;
3. Au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care can-
dideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de 
familie;
4. Nu au varsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare;
5. Sunt asistenti medicali generalisti principali;
6. Au cel putin 2 ani vechime ca  asistenti medicali generalisti principali;
7. Sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, sau de 
scurta durata,cu diploma de licenta /absolvire in domeniul medical 
Dosarul de inscriere cuprinde urmatoarele acte:
a) cererea de inscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz;
d) copia certificatului de absolvire a examenului de grad principal;
e) curriculum vitae in format Europass;
f) adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional;
g) cazierul judiciar;
h) declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de pol-
itie politica, asa cum sunt definite prin lege;
i) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, 
eliberata cu cel mult 3 luni anterior derularii concursului de catre me-
dicul de familie al candidatului;
j) proiectul de specialitate realizat de candidat.
Copiile de pe actele prevazute  mai sus se prezinta insotite de docu-
mentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de 
catre secretarul comisiei de concurs.
Concursul se va desfasura la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Pit-
esti ,situat in Localitatea Pitesti,str Aleea Spitalului nr 36 dupa urmator-
ul calendar: Proba de verificare cunostinte (test grila): data 20.04.2021, 
ora  10.00.
Sustinere proiect de specialitate: data  26.04.2021,  ora  09.00.
Sustinere interviu de selectie: data  26.04.2021,  ora  10.00 
Dată limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de 
concurs este  12.04.2021, ora 14.00.
Anuntul de concurs, bibliografia pentru concurs/ examen, temele cad-
ru pentru proiectul de specialitate si Regulamentul de organizare si des-
fasurare concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice 
comitetului director la spitalele publice din reteaua Consiliului Judete-
an Arges, aprobat prin Dispozitia nr 772/12.09.2017, se afiseaza la sedi-
ul unitatii,si se publica pe site-ul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti 
www.sjupitesti.ro, sectiunea informatii publice-anunturi.
Relatii suplimentare  se pot obtine la sediul Spitalului Judetean de 
Urgenta Pitesti, telefon 0248.287150 interior 149-  Serviciul RUNOS, 
persoana de contact ec.Tudorache Irina.

IMPORTANT! IMPORTANT! IMPORTANT! IMPORTANT! IMPORTANT!

MARI REDUCERI DE TAXE – CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR PASCALE 
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, 

CURSURI TEHNICE PE MESERII – 700 lei  /  CURS OPERATORI INTRODUCERE, 
VALIDARE, PRELUCRARE DATE – 500 lei  / CURS CONTABILITATE – 700 lei 

Înscrierile se fac la sediul nostru până pe 23 APRILIE între orele 9-18  FOARTE IMPORTANT! 
•  La inscriere va rugam sa purtati masca de protectie! • Cursurile se vor desfaşura păstrând 

distanţa socială conform LEGISLATIEI ÎN VIGOARE si se vor lua toate masurile de prevenire

ÎN SISTEMUL SANITAR ESTE NEVOIE DE INFIRMIERI!

• OPERATORI INTRODUCERE, VALIDARE,PRELUCRARE DATE -  CURS DE CALIFICARE AUTORIZAT 
DE MINISTERUL MUNCII ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE - 500 LEI
• 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; 
evidenta contabila pentru societati comerciale – este de 700 LEI
•ADMINISTRATOR IMOBILE - DE CONDOMINII (ADMINISTRATOR BLOC) 
ATENTIE! Conform legii 196/2018, ca sa puteti profesa, trebuie  sa detineti un CERTIFICAT DE CALIFICARE.
LA CURSURILE PE MESERII PRACTICA SE VA DESFĂŞURA ÎN SOCIETĂŢI DE PROFIL respectând MĂSURILE DE PROTECȚIE. 

Înscrieri şi relaţii până VINERI 23 APRILIE, 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

23 APRILIE 2021

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

PÂNĂ LA DATA DE  23 APRILIE SE  FAC ÎNSCRIERI LA   
CURSUL DE STIVUITORIST - 1000 RON, calificare si autorizaţie ISCIR.

•INFIRMIERI  
•LUCRĂTOR ÎN COMERȚ
•BUCĂTAR-practica în restau-
rant, cu preparate culinare        
• OSPĂTAR-CHELNER - 
practica în restaurant
•COFETAR-PATISER-pratica în 
laborator de cofetărie-patiserie
•CURS NOU***IMPORTANT 

DIRECTOR RESTAURANT au-
torizat 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

ATENȚIE!! Absolut toți PROFESORII din orice formă de învățământ vor trebui, până la sfârșitul 
anului, să dețină certificat de calificare pentru Operator Introducere, validare și Prelucrare Date.

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

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

Societate de construcţii 
cu experienţă 

angajează MAIŞTRI 
în construcţii 

INSTALATORI,
ELECTRICIENI şi 

SUDORI. 
- salarii atractive - 

Telefon  0799 803 583; 
0727 760 240.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
S.C. EXPERT SERVICII VIDANJARE S.R.L., titular al 
proiectului: „Construire hală producţie, anexef platforme 
incintă, împrejmuire, punct trafo, puţ forat, bazin vidanjabil 
şi branşamente”, anunţă publicul interesat asupra luării de-
ciziei etapei de încadrare de către APM Argeş – nu se supune 
evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedu-
rilor de evaluare a aimpactului asupra mediului și de eval-
uare adecvată, pentru proiectul: „Construire hală producţie, 
anexef platforme incintă, împrejmuire, punct trafo, puţ fo-
rat, bazin vidanjabil şi branşamente”, propus a fi amplast  în 
oraşul Ştefaneşti, str.Sticlelor-Ştefaneşti, nr.68A, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul deciziei de încadrare și mo-
tivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM 
Argeş, municipiul Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş, 
în zilele de luni - vineri, orele 8-13 şi la sediul S.C. EXPERT 
SERVICII VIDANJARE S.R.L., localitatea Călineşti, str.
Udeni-Zăvoi, nr.lA, jud.Argeş, în zilele de luni - vineri, între 
orele 8 - 13.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Ar-
geş, municipiul Piteşti, str. Egalităţii, nr.50A, jud. Argeş. 

S.C ANGAJEAZĂ 
INGINER 

DRUMURI ŞI 
MAISTRU 

DRUMURI. 
Tel. 0744272625.

ANGAJEZ 
NECALIFICAŢI în 

vederea calificării în 
meseria de TÂMPLAR 

mobilă. Tel. 0730376130. 

ROMETAL RECICLARE MUNTENIA SRL cu sediul social 
în comuna Căteasca, sat Coşeri, nr. 144, imobilul C.23, județul 
Argeș, prin cererea depusă la APM Argeș a solicitat obținerea 
Autorizației de Mediu pentru desfășurarea activitățiilor de: 
Colectarea deșeurilor nepericuloase- cod CAEN 3811, Tratar-
ea și eliminarea deșeurilor nepericuloase- cod CAEN 3821, 
Recuperarea materialelor reciclabile sortate- cod CAEN 3832, 
Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor- cod CAEN 4677, 
Desfășurate în punctul de lucru din Comuna Căteasca, sat 
Coşeri, nr. 144, imobilul C.23, județul Argeș;
Informaţii referitoare la prezenta activitate, precum şi even-
tualele sugestii şi contestaţii se pot obţine, respectiv depune, în 
scris, sub semnătură şi cu date de identificare la sediul APM 
Argeş, str. Egalităţii, nr. 50, tel. 0248-213099, în termen de 15 
zile lucrătoare de la publicarea (afişarea) anunţului.

Administratorul S.C. Elar S.A., cu sediul in Pitesti, Str. 
Dacia, nr.2A, etaj 2, birou 6,  inregistrata la  O.R.C. sub  
nr. J03/380/1994, avand C.U.I. 5485900 Atribut fiscal 
RO, in conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata in 
2004, cu modificarile si completarile ulterioare, convo-
aca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  in 
data de 27.04. 2021, ora 10.00, la sediul societatii, cu 
urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea Raportului Administratorului privind 
activitatea si gestiunea societatii pe anul 2020.
2. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori.
3. Aprobarea bilantului si a contului de profit si pierdere 
pe anul 2020 .
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului 
pentru exercitiul economico-financiar al anului 2020.
5. Alegerea Administratorului si a Cenzorilor societatii 
(cf. Lg.31/1990, actualizata), stabilirea remuneratiilor
si aprobarea contractului de mandat.
6. Imputernicirea persoanei pentru relatia cu ORC Arg-
es si semnarea Actului Constitutiv actualizat.
   La sedinta pot participa si vota numai actionarii in-
registrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 
15.04.2021, stabilita ca data de referinta.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a des-
fasurarii sedintei, la prima convocare, adunarea gener-
ala este convocata pentru data de 28.04.2021 cu men-
tinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a 
lucrarilor acesteia.

Anunt public privind decizia etapei de încadrare
S.C. TRUCK SERVICE LUCA SRL titular al proiectul:”Constru-
ire hală service auto, împrejmuire teren şi branşante utilităţi, 
comuna Albota, sat Albota, judeţ Argeş, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Argeş- nu se supune evaluării impactului asupra 
mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra 
mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra 
mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: “ Construire 
hală service auto, împrejmuire teren şi branşamente utilităţi, co-
muna Albota, sat Albota, judeţ Argeş” propus a fi amplasat în co-
muna Albota, tarla 12, parcela 89, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la APM Argeş, cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 
50, judeţul Argeş, în zilele de luni-vineri, între orele 10.00- 13.00, 
precum şi la următoare adresă de internet: http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare la sediul APM Argeş, în termen de 10 zile de 
la data publicării prezentului anunţ.
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ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

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.    

Agexim Spedition 
angajează  ŞOFER TIR 

 Comunitate şi 
tur - retur. 

Tel. 0732950039, 
0723607608.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

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

Relatii tel. 0748192233

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

Experienţă de peste 15 ani 

PANOURI SOLARE pentru 
ENERGIE TERMICĂ cu 

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

(la achiziţionarea unui 
sistem se acordă bonusuri)

Tel. 0744.190.020.
www. panourisolareclem.ro

ANGAJEZ 

DISPECERĂ 
TAXI. 

Tel. 0751. 842.108.

ZARIS AUTOCOM 
angajează: 

- MECANIC 
întreţinere utilaje
- GESTIONAR

- MAISTRU 
PATISER

- INGINER PRO-
DUCŢIE ŞI CALITATE 

Tel. 0729.218.498. FIRMĂ DE CONSTRUCŢII 
 angajează 

l SECRETARĂ l TEHNICIAN DEVIZE 
Cerinţe: studii superioare
l BULDOEXCAVATORIST l LĂCĂTUŞ 
MECANIC l INSTALATOR  
l MUNCITORI NECALIFICAŢI.

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

office@deltatermoconstruct.ro

S.C. ATM CONSTRUCT 
S.A  PLOIEŞTI, punct de 

lucru Poiana Lacului 
angajează ŞOFER 

B,C,E+ atestat şi card 
tahograf, cu autorizaţie 
de macaragiu grupa E. 
Program flexibil. Salariu 

motivant, bonuri de masă şi 
transport. Tel. 0720031825; 

0744752644.  

SC ALFA ROM angajează 
pentru atelierul din Mărăcineni:

- LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE cu expe-
rienţă - 4 posturi, cunoscători desen tehnic, 
- LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE, începatori 
- 3 posturi ;
- OPERATOR LASER DEBITARE TABLA - 1 post
- STIVUITORIST cu atribuţiuni de recepţie materiale - 1 post
- SABLATOR cu sau fără experienţă - 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: recrutare@alfarom.net, fax 0348401904.

LISA LOGISTIC 
CONTROL angajează 

ŞOFERI 3.5 t şi 7.5 t 
cu experienţă pentru 

transport intern marfă. 
Tel. 0744167677. 

ANGAJĂM 
ZIDARI ŞI 

MUNCITORI 
NECALIFICAŢI 

ÎN CONSTRUCŢII. 
Tel. 0731686295.

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează 
GESTIONAR pentru depozit Piscani și 
STIVUITORIST pentru depozit Albota. 
Se acordă salariu motivant, bonusuri şi 

tichete de masă.  Relaţii, la telefon 0741.052.070.

S.C. INTENS PREST SRL, 
CU SEDIUL IN MUN. PITEŞTI, STRADA LÂNĂRIEI, NR. 6, 

ANGAJEAZĂ, ÎN CONDIŢIILE LEGII:
- 2 LĂCĂTUŞI MECANICI  PENTRU LUCRĂRI 
DE ÎNTREŢINERE STAŢIE SORTARE AGREGATE;
-  1 SUDOR. 

SE ACORDĂ SALARIU MOTIVANT, CONTRACT DE MUNCĂ 
PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ. PENTRU ALTE DETALII VĂ 

AŞTEPTĂM LA SEDIUL FIRMEI SAU PUTEŢI TRIMITE  UN CV PE 
ADRESA DE EMAIL: personalru@intensprest.ro. 

TEL. CONTACT 0744333272.

ANGAJĂM 
ŞOFERI CAT. D, 

PENTRU CONVENTIE 
AUTOCAR POIANA 

LACULUI - MIOVENI.
Tel. 0751360767.

THE PLACE 
ANGAJEAZĂ 
PERSONAL 

BUCĂTĂRIE 
SPĂLĂTOR VASE. 

Salariu atractiv. 
Tel. 0774618586.

 angajează 
pentru Piteşti 

(nedeterminat):
n ZIDARI n ZUGRAVI 

n  DULGHERI 
n FIERARI / 

preferabil ECHIPE 
n  MUNCITORI 

NECALIFICAŢI. 
Tel. 0751.092.005, 

0722.230.929.

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

CNI IDEAL CONSTRUCT 
angajează în condiții salariale 
avantajoase: MUNCITORI 

NECALIFICATI,
FIERARI, ZIDARI, 

DULGHERI.
Detalii, la 0774430829 sau 

0746477683.

ROMA2S TRANSYLVANIA INGINERIE
Punct de lucru strada Depozitelor, ANGAJEAZĂ:

- OPERATOR CNC LASER CYPCUT
- OPERATOR ABKANT CNC 3D
- OPERATOR CNC PLASMĂ
- SUDOR CO2
- LĂCĂTUŞ CUNOSTINŢE DESENE TEHNICE CONFECŢII METALICE

Program de lucru pe doua schimburi.
Relaţii, la telefon 0728.272.295.

Societate comercială 
angajează ŞOFER 

PROFESIONIST, 
categoria C şi E, condiţii 

avantajoase, curse interne. 
Tel. 0771 379895, 

0773 365426.

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

contoare gaze. 
Tel. 0722301315.

DRAKE CONSTRUCT 
angajează 

MUNCITORI 
CALIFICAŢI  

construcţii civile şi indus-
triale. Oferim un mediu 
de lucru placut si salariu 
motivant. Relatii la tel. 

0737968746,Pitesti, Arges.

SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajează:
n INGINER CONSTRUCTOR n MECANIC BULDO-

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

n FIERAR BETONIST n LĂCĂTUŞ MECANIC 
n INSTALATORI. 

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

Societate de construcţii 
cu experienţă 

angajează MAIŞTRI 
în construcţii 

INSTALATORI,
ELECTRICIENI şi 

SUDORI. 
- salarii atractive - 

Telefon  0799 803 583; 
0727 760 240.

SOCIETATE COMERCIALĂ angajează:
n MANAGER PROIECT n OPERATOR LASER
n  INGINER INSTALAŢII  n MAISTRU

Disponibilitate detaşare/delegare
Informaţii, la telefon 0747.198.714.SC PRESTO TIG MT - cu sediul în PITEŞTI, 

str. Depozitelor nr. 41-43 - angajează: 
2 LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE 

pentru carosări / echipări autoutilitare. 
Nu confecţionam hale. Se lucrează doar la punctul de 

lucru, în atelier. Nu se plecă în deplasări. 
Se cere experienţă / dexteritate în a lucra cu flexul. 

Program 08:00 – 17:00, se asigură masă caldă. 
Contact 0745 438 578.

 Nu oferim cazare. Oferim şi cerem seriozitate!

SOCIETATE COMERCIALĂ 
ANGAJEAZĂ 

PERSONAL CALIFICAT în domeniul construcţiilor:
n SUDORI MIG-MAG/TIG n INSTALATORI 
n FINISORI n LACATUSI MECANICI

Informaţii, la telefon 0747.198.714.

SC PANCOR CON-
STRUCȚII SPE-

CIALE SRL
ANGAJEAZĂ/CO-
LABORARE pentru 
SERVICIUL 
OFERTARE/

DECONTARE
- operator, cunoscător 

program DOCLIB
- inginer întocmire 

ofertă tehnică
Relații la tel. 
0723389777.
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