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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND cazan de fãcut þuicã 
130 l, cu încãrcãtor ºi descãr-
cãtor. Tel. 0749497433.  
(C.011120210011)

VÂND þuicã din prune, 30 
grade, preþ 15 lei/ litru ºi 
baloþi fân. Tel. 0759803468. 
(C.281020210003)

VÂND þuicã  10 lei/ litru, 
Cãlineºti. Tel. 0783040630. 
(C.291020210006)

VÂND mobilier aparta-
ment, mai puþin maºinã de 
spãlat. Tel. 0721425490.  
(C.011120210002)

VÂND cantitate mare de 
prune Anaspet pentru 
þuicã. Tel. 0761691245.    
(C.031120210005)

VÂND palane de ste-
jar( 2 m lungime). Tel. 

0725511165. 

VÂND barcã gonflabilã 
de pescuit, nefolositã, 
în stare foarte bunã, 
verde, 3.30 m, fabri-
catã la fostul Rolast, 
preþ negociabil 3.200 
lei. Tel. 0725511165. 

ELECTRONICE
ALCOR SERVICE NET
CALCULATOARE  

ACCESORII
SERVICE - REFILL
I.C. Brătianu, bl. B1, parter, 

Piteşti (pasaj Magnolia)
Tel. 0744/300418,     

    0771/692925. E-mail: 
office@alcornet.ro

VÂNZĂRI
AUTO

ROMÂNEŞTI
CUMPÃR auto pen-
tru programul Ra-
bla. Tel. 0745141627. 
(C.100920210002)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 2 came-
re, conf. 1,  Trivale, preþ ne-
gociabil. Tel. 0799008288. 
(C.061020210002)

PROPRIETAR, vând 2 
apartamente vilã nouã( 

triplex), Banatului. 
0721918129; 0744896025.  
(C.290920210003)

VÂND apartament 2 ca-
mere, dec., utilat, mo-
bilat integral, Gãvana 
III, stradal, preþ 59.900 
euro. Tel. 0743084908. 
(C.221020210003)

VÂND apartament 2 ca-
mere, Calea Bucureºti, 58 
mp, 2 balcoane, aproa-
pe de centru, 51.000 
euro. Tel. 0746618419. 
(C.261020210010)

VÂND apartament 2 ca-
mere, decomandat, 
Lidl- Bere, preþ avanta-
jos. Tel. 0728112582.  
(C.271020210017)

VÂND apartament 2 ca-
mere, semidecomandat, 
et. 3/ 4, Complex 1- Triva-
le( lângã Biserica Sf. An-
drei). Tel. 0728437702.  
(C.281020210005)

VÂND apartament 2 camere, 
cf. 1, et. 3/ 4, Trivale- Com-
plex 1. Tel. 0723366047.  
(C.021120210010)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND apartament 3 came-
re, decomandat, et. 6/ 10, 
Nord- L-uri, unic proprietar, 
centralã termicã, termo-
pane, 62.500 euro, nego-
ciabil. Tel. 0771078272.  
(C.201020210001)

VÂND apartament 3 came-
re Gãvana 3, ºcoala 19, sau 
schimb cu garsonierã + di-
ferenþã. Tel. 0744872132. 
(C.271020210003)

APARTAMENTE
4 camere

VÂND apartament 4 ca-
mere, Tudor Vladimi-
rescu. Tel. 0749245753. 
(C.041120210010)

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

VÂND casã com. Pri-
boieni, jud. Argeº. Tel. 
0724271677; 0723272248. 
(C.121020210012)

VÂND casã nouã Mãrãci-
neni la 2 km de Piteºti. Tel. 

0799927855; 0721433930. 
(C.071020210003)

VÂND vilã 6 camere+ teren 
1.035 mp, Bascov, 135.000 
euro. Tel. 0744246016. 
(C.021120210011)

VÂND casã la roºu, supra-
faþã utilã 336 mp+ teren 
1.800 mp, drum de servi-
tute, alei betonate, gazon, 
tuia, utilitãþi, com. Mãrãci-
neni( pânã în zona blocuri-
lor, pe partea dreaptã), preþ 
200.000 euro. Rog seriozi-
tate. Tel. 0755122242. 

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 607 mp, toate 
utilitãþile, în Piteºti, str. Capo-
ral Pãtru. Tel. 0732429460.  
(C.011120210013)

TEREN intravilan ªtefã-
neºti- Primãverii, 9.500 
mp, utilitãþi, parcelabil, 
negociabil. 0729151416. 
(C.191020210007)

VÂND teren intravilan Me-
riºani- Vâlcele, 2.000 mp, 10 
euro/ mp. Tel. 0745066757.      
(C.281020210007)

VÂND teren Piteºti, Nord, 
320 mp,  în spatele blocu-
lui B4. Tel. 0740968881. 
(C.011120210006)

VÂND 530 mp teren, 
Nord. Tel. 0740881609. 
(C.011120210007)

VÂND 4.600 mp teren 
construcþii, 10 km de 

Piteºti, toate uti-
litãþile( apã, canali-
zare, gaze, curent), 
zonã liniºtitã între 

vile, preþ 5 euro/ mp. 
Tel. 0720411585. 
(C.021120210006) 

SPAŢII
ÎNCHIRIEZ

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

TEL. 0799 00 88 33. 

PROPRIETAR închiri-
ez/ vând  spaþiu, par-
ter vilã, Banatului, trifa-
zic. Tel. 0744896025.  
(C.290920210002)

ÎNCHIRIERI
OFER spre închiriere 
apartament 2 camere ul-
trcentral, mobilat ºi uti-
lat. Tel. 0721252362. 
(C.011020210012)

ÎNCHIRIEZ apartament 
2 camere, zona Dede-
man. Tel. 0744963528. 
(C.071020210006)

OFER spre închirie-
re apartament 2 came-
re, zona Exerciþiu( lângã 
Jam). Tel. 0744860702. 
(C.251020210008)

PRIMESC în gazdã o sa-
lariatã, zona Dedeman, 
preþ 600 lei, utilitãþi in-
cluse. Tel. 0742930199. 
(C.271020210013)

GARSONIERÃ curte- 
Prundu, 1 bãiat- 800, 

incluse utilitãþile 
(cãldura sepa-

rat) . 0743922377.  
(C.081020210017) 

PRIMESC în gazdã la 
casã -curte, zona Poliþie- 
Rãzboieni. 0773331186.  
(C.011120210002)

VÂND/ Închiriez boxã. 
Tel. 0724985534.  
(C.011120210017)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, Prundu- 
Romaria, mobilat, utilat, ne-
fumãtori. Tel. 0751703623. 
(C.021120210001)

ÎNCHIRIEZ apartament 
2 camere, Nord, mobi-
lat, utilat. 0763195400. 
(C.021120210004)

PROPRIETAR închiriez 

apartament 2 camere în Tu-
dor Vladimirescu, utilat com-
plet, centrală proprie, preţ 
260 euro. Tel. 0770865737. 
(C.041020210007)

ÎNCHIRIEZ garsonierã cf. 
1, decomandatã, et. 1, con-
diþii, zona Gãvana 3- Piteºti, 
pe termen lung. Doresc se-
riozitate. Tel. 0757587383.  
(C.021120210017)

PRIMESC în gazdã fete/  
bãieþi( salariaþi), pe ter-
men lung. 0748318889. 
(C.041120210002)

OFER închiriere garaj 
vilã, zona Spitalul Mili-
tar, eventual depozitare, 
negociabil. 0726108879. 
(C.041120210004)

LOCURI DE VECI
VÂND cavou 4 locuri, în 
Cimitirul Sf. Gheorghe, 
zona 1. Tel. 0744693641. 
(C.181020210014)

VÂND cavou 10 locuri, 
Cimitirul Sf. Gheorghe, 
zona 1. Tel. 0744693641. 
(C.181020210015)

VÂND criptã, zona 3, Ci-
mitirul Sf. Gheorghe. Tel. 
0751281004.  (C.b.f. 8862)

VÂND criptã supraeta-
jatã, 3 locuri, zona 1, Sf. 
Gheorghe. 0726859378.  

(C.041120210012)

CUMPĂRĂRI
IMOBILIARE

CUMPÃR teren in-
travilan ªtefãneºti. 
Tel. 0767702333. 
(C.160920210001)

CUMPÃR teren la 
7-8 km de Piteºti, 
cu toate utilitãþile. 
Ofer preþul zonei. 
Tel. 0774618596; 

0774618595. 
(C.021120210007) 

MEDICALE
CAUT 

MEDIC 
SPECIALIST 
MEDICINA 
FAMILIEI 

pentru preluare cabinet 
medical situat în com. 

Stâlpeni - Argeş. 
Inf. la tel. 0723419525.

SERVICII
ÎNGRIJIRE

MASAJ de relaxare numai pentru 
persoane serioase. 0751329835.  
(C.131020210018)

LICENÞIAT ofer masaj de relaxare 
doamnelor ºi domniºoarelor serioase.  
0753427282. (C.191020210031)

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. 
(C.021120210016)

BRUNETÃ, 25 ani, drãguþã curatã, 
locaþie centru. Tel. 0730549092. 
(C.031120210007)

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 

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.

22.10.2021

APARTAMENTE NOI - CRAIOVEI
Calea Craiovei nr. 91 

- Garsoniere şi apartamente de la 72.230 euro
- Finisaje superioare  /  Compartimentări generoase

0799 00 88 33  /  www.maiacraiovei.ro

APARTAMENTE NOI - VICTORIEI 
ultracentral, str. Victoriei 

Finisaje de lux 
Tel. 0799 00 88 22
www.maiavictoriei.ro
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CAUT doamnã singurã sã 
mã îngrijeascã permanent, 
contra cost. 0770728207. 
(C.011120210014)

CAUT persoană califi-
cată (femeie), pentru 

îngrijire bătrână la 
pat. Tel. 0723747781. 

(C.181020210009)

PRESTĂRI
SERVICII

TRANSPORT mobilã. 
0746063023.  (C.1210207)

FINISÃRI interioare cu 
preþ redus.  0739915493.  
(C.181020210005)

CADASTRU-carte funci-
arã! Terenuri-480 lei! Apar-
tamente-250 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.261020210002)

ZIDÃRIE, tencuieli, glet, 
faianþã, gresie, termo-
sistem. Calitatea face 
preþul. Tel. 0745430252. 
(C.261020210004)

EXECUT zugrãveli, glet, la-
vabilã, gresie, faianþã,   par-
chet, rigips. 0748145223. 
(C.261020210009)

R,K, A  Acoperiº Aso-
ciaþia 591, bl 4, sc. 
E, Rãzboieni. Tel. 
0726288724: 0724051182 
(C.011120210005)

EXECUT gresie, fai-
anþã, plus interior/ exte-
rior. Tel. 0747503102. 
(C.021120210003)

ZUGRÃVELI, gre-
sie, glet. 0771198649. 
(C.031120210002)

MATRIMONIALE
DOMN, 49 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie, cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.011020210011)

DOMN, 51 ani, vãduv do-
resc cunoºtinþã doamnã 
serioasã, vârstã 40- 53 ani, 
care doreºte sã locuiascã 

la þarã. Tel. 0747056170.  
(C.141020210005)

DOMN, 50 ani, fãrã 
obligaþii doresc cunoº-
tinþã cu doamnã, vârstã 
apropiatã. 0743356969.  
(C.151020210004)

DOMN locuiesc sin-
gur, caut doamnã/ dom-
niºoarã pentru priete-
nie, socializare. Rog 
seriozitate. 0753427282. 
(C.191020210032)

INTELECTUAL, pre-
zentabil, 53 ani, caut 
doamnã pentru cãsãto-
rie. Tel. 0756844590.  
(C.271020210010)

DOMN, pensionar, doresc 
prietenie, eventual cãsã-
torie. Tel. 0785621217. 
(C.011120210004)

DOMN, 54 ani doresc 
cunoºtinþã cu doamnã, 
vârstã apropiatã, pentru 
prietenie/ cãsãtorie. Tel. 
0744936630; 0753101094. 
(C.021120210009)

VÃDUV,  pensionar, casã 
caut doamnã 60- 70 ani, 
fãrã obligaþii, pentru cãsãto-
rie/ prietenie.  0724844613. 
(C.031120210003)

CAUT doamnã tânãrã pen-
tru a întemeia o familie. Se-
riozitate. Tel. 0735641935.  
(C.041120210011)

MAGIE
POIANA vine în ajuto-
rul celor cu probleme 

cu cele mai puter-
nice descântece de 
magie albã. Dezlea-
gã cununii, împacã 

persoanele despãrþite, 
deschide cartea gra-
tuit. Tel. 0755360396.  

(C.011120210019) 

DOAMNÃ serioasã ghi-
cesc în cãrþi ºi cafea. Cer 
seriozitate. 0771572563.  
(C.251020210010)

GHICESC în cãrþi ºi 
cafea. Dezleg farme-
ce cununii ºi bleste-

me. Tel. 0751419859. 
(C.011120210008)

ANGAJĂRI
ANGAJEZ ºofer pentru 
dubã 3.5 t, transport în 
þarã. Tel. 0756607700. 
(C.f. 3747)

ANGAJEZ tâmplar- ta-
piþer ºi croitoreasã. Tel. 
0720426093; 0743356969. 
(C.121020210011)

ANGAJEZ agenþi de se-
curitate, pentru hipermar-
ket. Tel. 0740084470.  
(C.041020210020)

ANGAJEZ ºofer  pentru 
3.5 t, transport internaþi-
onal. Salarizare atrac-
tivã. Tel. 0743098686. 
(C.270920210006)

ANGAJEZ ºofer categoria 
C, cu sau fãrã experienþã, 
calificare la locul de mun-
cã, curse, România- Franþa 
ºi retur. Tel. 0724268382.  
(C.280920210012)

S.C. Angajeazã ºofer 
transport persoane( cat. 
D, maxi- taxi). Rugãm ºi 
oferim seriozitate. Tel. 
0741010504; 0744508037. 
(C.191020210016)

SOCIETATE Comercialã 
din Mioveni angajeazã 
ºofer profesionist pentru ci-
mentruc. Tel. 0744301070.  
(C.f. 3852)

FIRMÃ de Transport an-
gajeazã ºoferi TIR, pentru 
intern. Tel. 0740076214.  
(C.261020210003)

ANGAJEZ meseriaºi 
în construcþii: rigipsari 
ºi finisori 0766301300.  
(C.261020210003)

S.C. BAB LKW Cargo, 
Piteºti angajeazã ºofe-
ri pentru tur -retur ºi 
comunitate, cu experi-
enþã. Salariu lunar 2.600 
euro. Tel. 0753889962.  
(C.070920210003)

SOCIETATE  Albota 
angajeazã mecanic ºi 
ajutor mecanic de utila-
je. Program l-v , 8.00-
16.30. Tel. 0722960751. 
(C.271020210002)

ANGAJÃM perso-
nal covrigãrie patise-
rie. Tel. 0723501860. 
(C.281020210001)

CABRINI Road angajeazã 
ºoferi pentru comunitate pe 
3,5 tone. Tel. 0737316400. 
(C.090820210023)

ANGAJEZ ºoferi cu cate-
goria B, pentru transport 
intracomunitar. Oferim sa-
lariu pe þarã ºi plata la km, 
maºini întreþinute, dotari 
pentru transport intracomu-
nitar -pat, încãlzire auxili-
arã,aer condiþionat, GPS, 
staþie. Dispecerat propriu. 
Cerem seriozitate. Se lu-
creaza 30 zile pe comuni-
tate ºi o sãptãmânã acasã. 
Mai multe detalii telefonic: 

0740560179. (C.o.p.)

ªCOALA Gimnazialã nr. 
1, Poiana Lacului scoa-
te la concurs urmãtoarele 
posturi: îngrijitor( duratã 
determinatã, 0.25 normã- 
Grãdiniþa Gãrdineºti + 0.25 
normã, Grãdiniþa Sãmara). 
Dosarele se depun la secre-
tariatul unitãþii în perioada 
03.11.2021- 17.11.2021, 
între orele 09.00- 14.00. 
Tel. 0786437720.  
(C.021120210005)

ANGAJEZ ºofer TIR( 
camion mega), curse 
România- Germania, 
tur- retur, 450 euro/ cur-
sã. Tel. 0733652045.  
(C.021120210015)

ANGAJÃM lãcãtuº ºi 
operator maºinã rolu-
it. Tel. 0771402202.  
(C.031120210004)

ANGAJEZ muncitori 
cu permis cat. B. Tel.  
0761649138.  (C.030006)

ASOCIAÞIE Proprietari 
Calea Bucureºti U1, cautã 
femeie pentru curãþenie. 
Tel. 0748145108, dupã ora 
20.00.  (C.261020210014)

ATELIER  confecþii metali-
ce cu sediul în Bascov an-
gajeazã lãcãtuºi mecanici, 

sudori. Tel. 0744859581.

TÂNÃR solicit anga-
jare în construcþii cu 
posibilitate de cazare. 
0748952651.

Vreau să am un 
LOC DE MUNCĂ

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!

 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

DECESE

Familia Popescu Mariana şi Vasile 
anunţă trecerea în nefiinţă

 a celui ce a fost tată şi socru, 
BURGHEL GHEORGHE. 

Toţi cei care doresc să-i aducă un ultim 
omagiu sunt aşteptaţi la Capela Sf. Gheorghe 
(Stadion). Înhumarea va avea loc în ziua de 

06.11.2021, ora 12.00, 
la Cimitirul din Trivale (capăt de linie). 

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Cauţi un loc de muncă 
în GERMANIA 

cu plecare rapidă şi fără 
comisoane ascunse?

Oferim locuri de muncă la 
îngrijire bătrâni la domi-
ciliu în Germania cu :
+ salariu avantajos
+ plecare rapidă
+ contract, cazare şi masă 
asigurate
+ asigurare de sănătate în 
Germania
+ organizăm transportul 
din localitatea dvs până la 
adresa din Germania (cu 
firmă de transport part-
eneră)
+ comision 0 !!!
+ asistenţă telefonică în 
limba română.
Sunaţi de luni până vineri, 
între 10:00 - 17:00 pentru 

detalii, la 0733978860.

Colectivul ªcolii Gimnaziale Matei Basarab este 
alãturi de colega lor prof. Ivaºcu Adriana în aceste 
momente de grea încercare ºi durere pricinuite de 
trecerea la cele veºnice a tatãlui sãu. Dumnezeu sã-l 
odihneascã în pace ºi luminã! Sincere condoleanþe! 
(C.041120210006) 

IVAN SILVIU VALENTIN având domiciliul în str. 
Livezilor nr. 13, jud. Argeş, localitatea Piteşti, titular al 
planului/ programului: ” IMOBIL LOCUINŢE COLEC-
TIVE P+ 3 E+ M ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”, în local-
itatea Piteşti, str. Petre Ispirescu nr. 59, jud. Argeş anunţă 
publicul interesat asupra de punerii solicitării de obţinere 
a avizului de mediu pentru planul/ programul menţionat 
şi declanşarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului/ programului poate fi consul-
tată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Argeş, 
din localitatea Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, 
de luni până joi, între orele 09.00- 11.00. 
Observaţii/ comentarii şi sugestii se primesc în scris la 
sediul APM Argeş, în termen de 18 zile de la data pub-
licării anunţului. 

Firmă de construcții ANGAJEAZĂ: 
INGINERI și MAIȘTRI 

construcții, instalații, hidrotehnică 
și PERSONAL 

cu cunoștințe în DOCLIB pentru licitații și 
situații de lucrări. SALARIU ATRACTIV.

Relații la tel. 0723389777; 0722554651
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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

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII 
angajează:

- INGINER CONSTRUCTOR 
- MUNCITORI 

calificaţi în construcţii   
Relaţii, la tel. 0724.635.724.

CENTER TEA& CO angajează 
ŞOFER TIR pentru intern. 

Tel. 0732406680.

Insolvenţa SM SPRL, în calitate de lichidator judiciar al societăţii 
Daniela Construcții SRL, în faliment /in bankruptcy /en faillite, 
CUI 22641200, având sediul social în mun.Pitești, str.Ion Minulescu 
nr.9, Spațiul comercial 2, bl.M5, parter, jud.Argeș, număr de ordine în 
Registrul Comerţului J3/2166/2007, dosar 253/1259/2018 al Tribunal-
ului Specializat Argeș, vinde, prin licitaţie publică cu strigare: -Casă 
de vacanță P+M, cu suprafața construită la sol de 109mp și teren intra-
vilan în suprafață de 1.000mp, situate în comuna Corbeni, jud.Argeș, 
notate în CF80199, având nr.cad 80199, respectiv 80199-C1 Corbeni 
și drum de acces, cotă parte, notat în CF80200 -55.000Euro, scutit de 
TVA, proprietatea se transferă cu sechestru penal; -Imobil (bloc de 
apartamente nefinalizat Ds+P+4E cu spații comerciale la parter), în 
suprafață desfășurată totală de 1.565,40mp, situat în Mun.Pitești, str.
Negru Vodă, FN, jud.Argeș, compus din teren situat în intravilanul 
localității, având categoria de folosință curți-construcții, cu o supra-
față de 412mp, identificat cu nr.cad 90377, înscris în CF90377 Pitești, 
împreună cu toate ameliorațiunile imobilului -250.000Euro +TVA, 
proprietatea se transferă cu sechestru penal. Informaţii suplimentare 
se pot obține la adresa societăţii de lichidare, office@insolventasm.ro 
sau tel.0746.279.210, 0745.245.844.

ADLER PELZER AUTOMOTIVE ROMANIA S.R.L. 
cu sediul în Oarja, Autostrada A1, km 102, 

ANGAJAZA 
STIVUITORISTI 

cu experienţă
Cerintele postului: n Autorizatie ISCIR valabila
n Capacitate de lucru in echipa n Capacitatea de a lucra 
pe 3 schimburi.
Oferim: n Contract de munca pe perioada nedetermina-
ta; n Pachet salarial motivant; n Tichete de masa-20 ron/
zi; n Bonus prezenta; n Bonus pentru Paste si Craciun;
n Transport gratuit pe rutele stabilite

Informatii suplimentare la numerele de telefon: 
0729 106 212/0799 803 558 sau 

prin email la adresa: apuiu@pelzerpimsa.ro

Pentru dezvoltarea activităţii de distribuție carcasă de porc, 

DUMAGAS AGRI SRL din Piteşti, angajează 

CONDUCATORI AUTO 
categoria B. Deţinerea categ. C+E şi a 
atestatului de marfă, constituie avantaj. 

Relaţii, la telefone: 0747494071, 0731033575.

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează pentru Punctul de lucru Stalpeni:

- INGINER PROGRAMARE MASINI CNC ;
- OPERATOR pe presa de indoire tip Abkant;
- OPERATOR CNC instalatie debitare 
oxiplasma ;
- LACATUS de confectii metalice;
- SUDOR MIG-MAG/TIG-WIG.
Cerinte: cunostinte de desen tehnic,
Se ofera :-Pachet salarial motivant ;
-Bonusuri personalizate in functie de perfor-
manta individuala;
-Un mediu de lucru prietenos ;
-Oportunitati de formare profesionala si dez-
voltare personala.

 Pentru relatii suplimentare si candidaturi:
Tel. 0727 657 110

E-mail: spsindustrial.contact@gmail.com

ANGAJĂM
INSTALATORI

TERMO-SANITARI,
SALARIU MOTIVANT, 

integral pe contract de 
muncă, pentru lucrări 

numai în ARGEŞ, 
program de lucru de 8 ore, 

de luni până vineri.
Tel. 0724594447.

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

UCENIC MECANIC/
ELECTRICIAN AUTO GPL.  

NR. TELEFON  0727703330.

IMSAT S.A angajează:
- ELECTRICIAN mentenanţă medie tensiune, 
Piteşti.
- ELECTRICIAN în construcţii, Argeş. 

Pachet salarial atractiv. Tel. 0721267184. 

SC TEHNO FLUID 
SOLUTIONS SRL, 

ANGAJEAZĂ URGENT 
MUNCITOR 

NECALIFICAT, 
VORBITOR DE 

LIMBA ENGLEZĂ.
Relaţii, la tel. 0729101887.

SC EDEN DESIGN SRL
ANGAJEAZĂ:

- INGINER INSTALATII FLUIDE
- INGINER CONSTRUCTOR

Oferim salarii avantajoase şi 
decontarea transportului.

CV-uri la mail: office@eden-design.ro 
Adresa: sat Mărăcineni, com. Mărăcineni nr.629, jud. Argeş.
Tel. fix: 0248610155 Tel.: 0740 009 470 / 0721 140 088.

ANP EXPERT 2007 S.R.L., cu sediul in sat Ratesti, co-
muna Ratesti, nr. 215,  judetul Arges, prin cererea depu-
sa la  APM Arges a solicitat autorizatie de mediu pentru 
desfasurarea activitatii:“Statie sortare- spalare agregate 
minerale”, activitate desfasurata  in  comuna Ratesti, ju-
detul Arges „ Extractia pietrisului; extractia caolinului 
-cod CAEN 0812”.
Informatiile referitoare la prezenta activitate, precum si 
eventualele sugestii si contestatii se pot obtine, respectiv 
depune, in scris, sub semnatura si cu date de identifi-
care la sediul APM Arges, str. Egalitatii, nr.50, tel. 0248-
213200, in termen de 15 zile lucratoare de la publicarea  
(afisarea) anuntului.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare
SC Automobile Dacia SA, titular al proiectului “Dezinvestire 
linii tehnologice Departament CV- Uzinaj planetara cu co-
ada, Uzinaj Planetara lalea , Uzinaj si asamblaj ax comanda 
JH   – Hala 108”,  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei 
etapei de incadrare, fara evaluare de impact,de catre Agentia 
de Protectia Mediului Arges, in cadrul procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Dezinvestire 
linii tehnologice Departament CV- Uzinaj planetara cu co-
ada, Uzinaj Planetara lalea , Uzinaj si asamblaj ax comanda 
JH   – Hala 108” propus afi amplasat in Mioveni, str. Uzinei, 
nr.1,  judetul Arges.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentea-
za  pot fi consultate la APM Arges, cu sediul in Pitesti, str. Egal-
ităţii nr. 50, jud Arges,  in zilele de luni - vineri, intre orele 10 
.00-13.00 precum  si  la urmatoarea  adresa de internet: http ://.
apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la 
proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Arges , in termen 
de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet 
a APM Arges.

SERVICE TOP AGRO angajeaza în condiţiile legii 
MUNCITORI și ŞOFERI DISTRIBUŢIE pentru de-
pozit construcţii din Calinesti. Se oferă pachet salarial 
atractiv şi bonuri de masă. Relaţii la tel. 0745.056.264, 

0757074456. CV-urile se pot trimite pe adresa de e-mail:  
dan@servicetopagro.ro

Firmă de construcții ANGAJEAZĂ: 
INGINERI și MAIȘTRI 

construcții, instalații, hidrotehnică 
și PERSONAL 

cu cunoștințe în DOCLIB pentru licitații și 
situații de lucrări. SALARIU ATRACTIV.

Relații la tel. 0723389777; 0722554651

SOCIETATE DE 
CONSTRUCŢII 

angajează 
MUNCITORI. 

Tel. 0760232085.

S.C. ANGAJEAZĂ: 
GLETUITOR, 

VOPSITOR,FAIANŢAR 
ŞI NECALIFICAŢI. 

Tel. 0740177424.

VERTICAL GROUP 
SPEDITION angajează 

MECANIC 
CAMIOANE. 
Salariu atractiv.

 Tel. 0754812152.

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ:  n  PROIECTANT INGINER  ME-
CANIC n CONTROLOR 3D n FREZOR n  

RECTIFICATOR n VOPSITOR INDUSTRI-
AL n LĂCĂTUŞ MECANIC n SUDOR(MIG 

MAG, TIG) n CONTROLOR 2 D. 
Dacă sunteţi interesaţi de un loc de muncă care vă oferă:
 Contract de muncă pe perioadă nedeterminată   Condiţii 
de muncă şi salarizare motivante   Al 13-lea salariu/an   
Tichete de masă (20 lei/tichet)   Decontare sumă trans-
port   Formare continuă   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.
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SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajează:
 INGINER CONSTRUCTOR  MECANIC BULDO

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

  FIERAR BETONIST  LĂCĂTUŞ MECANIC 
 INSTALATORI   MONTATOR PAVELE şi BORDURI. 

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

SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL 
angajează:  l ȘOFER categora B 

l ȘOFER categora C+ E transport intern 
(prelată + cisternă) l OPERATOR FAC-

TURARE cu experienţă şi cunoştinţe POS, 
case de marcat etc  l STIVUITORIST 
l AMBALATORI DE LICHIDE. 

CV-uri la e-mail: office@newdesigncomposite.ro  Interviu-
rile se vor ţine la sediul firmei din Bdul Petrochimi ştilor nr. 

45, Piteşti, vizavi de Vama Piteşti. Tel. 0744 626 100.
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.    

Societate construcţii 
angajează în condiţii 
salariale avantajoase: 

OPERATOR 
BULDOEXCAVATOR, 

INSTALATORI, 
MUNCITORI 

NECALIFICAŢI. 
Detalii suplimentare la 

tel. 0742.112.063.

Firmă de construcții 
angajează: 

- DULGHERI 
- SUDORI 

- TINICHIGII
- INSTALATORI 

SANITARI.
Relații, la tel. 

0761.348.179. 
CV-urile pot fi trimise 

la adresa de e-mail: 
corina@zeussa.ro

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

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

Relatii tel. 0748192233

TECHWISE ELECTRONICS  
angajează MECANIC/

ELECTROMECANIC/ 
INGINER SERVICE. 

Tel. 0729095995; 
0751671610.

S.C. PGC GALVAN PRODMET 
angajează:

- INGINER CHIMIST
- GALVANIZATORI 
- MANIPULANŢI MĂRFURI.

CV-uri la: office@galvanizate.ro; 
Relaţii la tel. 0742073764; 

0745035450 sau la sediul din com. 
Mărăcineni, sat Argeşelu nr. 537 bis

( Platforma Overland).

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

ANGAJEZ 

ŞOFER 
LIVRATOR PRODUSE 

ALIMENTARE. 
Tel. 0744363825.

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează: MUNCITORI 

CALIFICAŢI 
ÎN CONSTRUCŢII. 

CV, la e-mail:
recrutare@metroserv.ro

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

Firmă confecţii textile 
angajează:

CONFECŢIONERI 
în maşini liniare şi de 
surfilat cu experienţă 
min. 6 luni, în secţia 
din Geamăna-Bradu.

Pachet salarial atractiv.
TEL: 0348.457.408.

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

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

CURSURILOR DE CALIFICARE, VINERI  
IMPORTANT!!!
Înscrierile se fac la sediul nostru sau online. Pentru înscrieri online vă rugăm să ne contactaţi. 

ÎN SISTEMUL SANITAR ESTE NEVOIE DE INFIRMIERI!
• CURS NOU!!!  BĂIEŞ  – asigură servicii de îngrijire personală şi asistenţă în activi-

tăţile zilnice din viaţa pacienţilor din spitale , clinici şi facilităţi de îngrijire medicală

ÎN ATENŢIA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE ORGANIZĂM CURS DE COMPETENŢE ÎN 
LIMBA ROMÂNĂ PENTRU ANGAJAŢII STRĂINI ÎN VEDEREA OBŢINERII UNEI CALIFICĂRI

• 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 26 NOIEMBRIE la sediul nostru (sau online) din P-ţa 
Vasile Milea nr. 3, Casa Sindicatelor, et.1, Secretariatul ,,A” tel./fax:   0348.401.164  

sau  tel. 0723.918.928, zilnic  între orele 9.00 – 18.00

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

PÂNĂ LA DATA DE  26 NOIEMBRIE 2021 SE  FAC ÎNSCRIERI LA   
CURSUL DE STIVUITORIST - calificare si autorizaţie ISCIR.

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

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

TENCUITOR
•MONTATOR PEREȚI şi 
PLAFOANE GHIPS CAR-
TON              
 •DULGHER, TÂMPLAR, 
PARCHETAR
•ZUGRAV IPSOSAR 
•CONSTRUCTOR CĂI FE-
RATE

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

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

26 NOIEMBRIE 2021

ANGAJEZ 
INFIRMIERĂ. 
Tel. 0744383278.

BIDEPA ANGAJEAZA 

AGENŢI 
DE INTERVENŢIE & PAZĂ

CERINŢE: - Vârsta cuprinsă între 20 – 50 ani;
- Să deţină ATESTAT;
- Să  deţină permis de conducere (pt. intervenţie).
- Fără cazier judiciar;
- Abilităţi de comunicare şi limbaj îngrijit;
- Studii medii.

Persoanele interesate vor trimite un CV la 
e-mail: bidepapitesti@gmail.com  

PERSOANELE selecţionate vor fi contactate 
telefonic pentru a se prezenta la interviu. 

Relaţii suplimentare la telefonele: 
0742/980018 sau 0744/312162

S.C. RECYCLING 
MONDO PLAST SRL 

ANGAJEAZĂ pentru punctul 
de lucru din Argeşelu

 SORTATORI DEŞEURI 
(cod COR 932907). Cerinţe: 
minimum 8 clase absolvite, 
cunoştinţe de baza de limbă 

engleză. CV la  e-mail: 
cristiana.mihailescu@

recyclingmondoplast.ro
Relatii la tel. 0756079440.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze 

- MUNCITORI necalifi-
cati (SĂPĂTORI). 

Tel. 0722301315.

FIRMĂ DE 
CONSTRUCȚII, 

angajează 
TOPOMETRIST. 

Relații la tel.
 0761 348 179.

Societate de construcţii 
cu experienţă angajează 

MAISTRI, 
INGINERI şi 

TEHNICIENI 
în construcţii. 

- salarii atractive - 
Telefon   0771 459 693.

VAGABOND CLOTHING SRL, 
fabrică de confecţii textile, Costeşti, ANGAJEAZĂ

* Pentru departamentul creaţie/mostre:
 CONFECŢIONERI cu experienţă în execuţia şi 
măsurarea mostrelor.
* Pentru departamentul producţie:
 ŞEF LINIE PRODUCŢIE cu experienţă.

Relaţii, la telefon 0761681626 sau la sediul nostru din 
Costeşti, str. Necşuleşti nr 1.

  

 LEONI Piteşti angajează: 

MUNCITORI ASAMBLARE CABLAJE 
Câstigă 3147 lei BRUT: 
• Salariu lunar 2340 lei • Primă Paște+Crăciun+Conce-
diu+8 Martie+Septembrie 1710 lei • Tichete  de masă 
în valoare de 20 lei / zi • Bonus de eficiență, calitate și 
prezență 245 lei  • Ore suplimentare 200% • Spor  de 
noapte 25% • Transport decontat pana la maxim 80% 
• Bonus pentru recomandări • Instruire profesională • 
Mediu de lucru sigur.
Cerințe: • Responsabilitate și spirit de echipă
• Disponibilitatea de a lucra în schimburi

Următorii paşi? Poţi aplica fizic sau online
CV-urile se depun la Departamanetul Resurse Umane 
din cadrul uzinei Leoni – Bascov, str. Serelor nr. 19/la 

adresa de  mail: mirela.ceapota@leoni.com; recrutare.
pitesti@leoni.com  şi/sau la fax:  0248 208 455.

Relaţii suplimentare la tel.:  0248/208432  / 0248 208 481.

SC angajează: 
 CONFECŢIONERI/

SURFILATORI 
cu expereinţă. 

Tel. 0720.638.047.


	8-9
	10
	11

