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VÂNZĂRI
DIVERSE

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 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
IMOBILIARE

GARSONIERE
GARSONIERÃ, Tri-
vale, parter, 23.000 
euro. 0745069426.  
(C.081120210016)

APARTAMENTE
2 camere

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

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

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)

2 camere, Craiovei, 
bloc nou, finisaje su-
perioare. 0799008833.  
(C.081120210014)

APARTAMENTE
3 camere

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

VÂND apartament 3 ca-
mere, cf. 1, Topolove-
ni. Tel. 0758508639. 
(C.051120210007)

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

3 camere, Craiovei, 
bloc nou, finisaje su-
perioare. 0799008822. 
(C.081120210015)

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 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 P+ E+ M ºi teren 
493 mp, str. Exerciþiu, ne-
gociabil. Tel. 0740219876.  
(C.051120210010)

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. 

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

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)

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) 

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

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

VÂND teren 1.200 
mp, 1.5 km de Piteºti( 
Moºoaia, sat Smeura), 
drum de servitute, 60 
euro/ mp, negociabil. 

Tel. 0766651429; 
0727372770.  

(C.051120210001) 

VÂND teren 2.850 mp, la 8 
km de Piteºti. 0758508639. 
(C.051120210006)

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

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

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

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

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

OFER închiriere o ca-
merã mobilatã, la unul/ 
doi studenþi, ori sala-
riaþi, singuri în aparta-
ment. Tel. 0731784746.  
(C.051120210009) 

GARSONIERÃ curte- 
Prundu, 1 bãiat- 800, 

incluse utilitãþile 
(cãldura sepa-

rat) . 0743922377.  
(C.081020210017) 

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

ÎNCHIRIEZ 
GARSONIERĂ zona 

Craiovei, mobilată, uti-
lată. Tel. 0724.522.985

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

OFER gazdã unei doamne 
rãmasã fãrã locuinþã, con-
tra menaj. 0751631084. 
(C.051120210012)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, cf. I., zona 
Dedeman. 0744363044. 
(C.051120210024)

OFER închiriere aparta-

ment 2 camere, Gãvana III. 
0765238658; 0744364419. 
(C.051120210005)

OFER închiriere camere 
la vilã, zona N. Bãlcescu.  
0756274285; 0740454690. 
(C.081120210005)

OFER închiriere apartament 
2 camere, decomandate, 
centru. Tel. 0730589073.  
(C.081120210006)

SPAŢII
VÂND atelier meca-
nic +teren 3.600 mp 
stradal, în comuna Mi-
ceºti. Tel. 0746906829. 
(C.081120210001)

ÎNCHIRIEZ camere, prefe-
rabil birouri, suprafeþe de 
15 mp, b-dul. Republicii, 
nr. 112. Tel. 0728740082.  
(C.081120210012)

ÎNCHIRIEZ
HALĂ SERVICE, STRADAL, 

DEPOZITELOR, 
200 - 436 MP. 

TEL. 0799 00 88 33. 

LOCURI DE VECI
VÂND criptã supraeta-
jatã, 3 locuri, zona 1, Sf. 

Gheorghe. 0726859378.  
(C.041120210012)

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

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)

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
TERAPIE logope-
dicã.Tel. 0726367733. 
(C.131020210017)

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.

19.11.2021

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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MEDIC 
SPECIALIST 
MEDICINA 
FAMILIEI 

pentru preluare cabinet 
medical situat în com. 

Stâlpeni - Argeş. 
Inf. la tel. 0723419525.

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT doamnã singurã sã 
mã îngrijeascã permanent, 
contra cost. 0770728207. 
(C.011120210014)

ÎNGRIJESC bãtrânã 
pentru rãmânere în 
spaþiu, numai la casã 
în Piteºti. 0758508639. 
(C.051120210008)

CAUT persoanã pen-
tru îngrijire doamnã în 
vârstã, deplasabilã. 
Tel. 0770402210, în-
tre orele 14.00- 17.00 
(C.081120210004)

PRESTĂRI
SERVICII

TRANSPORT mo-
bilã. 0746063023. 
(C.121020210007)

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

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

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

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

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

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

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 

(C.051120210017)

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

DOMN, 60 ani doresc 
cunoºtinþã doamnã 
vârstã apropiatã pen-
tru prietenie/ cãsãto-
rie. Tel. 0745565610. 
(C.081120210002)

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)

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)

DOMN, 60 ani, do-
resc cunoºtinþã doam-
nã. Tel. 0745164053.  
(C.051120210011)

DOMN, 60 ani doresc 
cunoºtinþã doamnã 
vârstã apropiatã pen-
tru prietenie/ cãsãto-
rie. Tel. 0745565610. 
(C.081120210002)

40 ANI, auto ºi casã doresc 
doamnã, pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0753593689. 
(C.081120210013)

MAGIE
GHICESC în cãrþi ºi 
cafea. Dezleg farme-
ce cununii ºi bleste-
me. Tel. 0751419859. 
(C.011120210008) 

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) 

ANIMALE
VÂND iapã vacã, ba-
loþi de fân lemne de foc. 
0729321359.

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

ANGAJEZ personal spãlã-
torie auto cu/ fãrã expe-
rienþã. Tel. 0766777130. 
(C.261020210006)

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)

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

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

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)

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

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

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

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

ANGAJEZ munci-
tori cu permis cat. B. 
Tel.  0761649138.  
(C.031120210006)

ANGAJEZ fatã pentru bar 
cu sau fãrã experienþã.  Pro-
gram flexibil, condiþii bune 
de lucru. Tel. 0747545144. 
(C.051120210021)

ATELIER  confecþii metali-
ce cu sediul în Bascov an-
gajeazã lãcãtuºi mecanici, 
sudori. Tel. 0744859581.

ANGAJÃM femei pen-
tru curãþenie ºi maºi-
nist. Tel. 0757023974.  
(C.081120210010)

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
Cu nemărginită durere anunţăm 
plecarea într-o lume mai bună a 

dragei noastre colege şi prietene, 
FLORICA DOBRE. 

Suntem cu tot sufletul alături de Ionel şi de 
copii în aceste grele momente. 

Dumnezeu s-o ierte şi s-o aibă în grijă! 
Colegii de la liceul 

I.C. Brătianu - promoţia 1963.

ANUNŢ DE MEDIU
S.C. GLD PROFAB BP S.R.L., cu sediul în comuna Bascov, sat. Brăile-
ni, strada Narciselor nr. 5, judetul Arges, S.C. Doctor Clean BUSINESS  
S.R.L. cu sediul în comuna Bascov, sat. Bascov, strada Mierluşeşti nr. 26, 
judeţul Arges, S.C. YDS BUSINESS SERV S.R.L. cu sediul În comuna 
Bascov, sat. Budeasa Mare, strada Sudeaua, nr. 34, judeţul Argeş, anunţă 
publicul interesat asupra parcurgerii etapei de încadrare pentru plan-
ul “P.U.Z. Construire 3 hale de producţie ambalaje hârtie şi carton, 
schimbarea destinaţiei şi reglementarea urbanistică a terenului” pro-
pus a fi implementat în comuna Bascov, sat Bascov, strada Serelor (Punct 
,,Ciupercărie”),’ nr. cadastrale: 88132, 88225,  88227, judeţul Argeş - în 
cadrul şedinţei electronice a Comitetului Special Constituit din data de 
08.11.2021, urmând ca planul/programul propus să fie supus procedurii 
de adoptare fără aviz de mediu, în conformitate cu H.G. nr. 1076/ 2004l, 
nu este necesară realizarea evaluării de mediu.
Motivele care au stat la baza luării deciziei:
1.  Ca urmare a consultării electronice a membrilor Comitetului Special 
Constituit până la data de 08.11.2021, a adresei Consiliului Judeţean Ar-
geş, nr. 19906/25.10.2021;
2. În conformitate cu prevederile art.11, alin. (3) şi a anexei nr. 1- Criterii 
pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului 
din H.G. 1076/ 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării 
de mediu pentru planuri şi programe;
3. În lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat.
4.  Pe parcursul derulării etapei procedurii de reglementare, publicul a 
fost înştiinţat asupra depunerii solicitării avizului de mediu, prin anunţu-
ri repetate în ziarul Curierul zilei. Nu s-au înregistrat reacţii negative din 
partea publicului referitoare la planul mai sus menţionat.
lnformaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului 
propus pot fi consultate la sediul APM Argeş, municipiul Piteşti, str. 
Egalităţii nr. 50A şi în perioada (10 zile de la publicare).
Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub semnătura şi cu date de 
identificare la sediul APM Argeş, municipiul Piteşti nr. 50 A în perioada 
(10 zile de la publicare).

INSOLVENŢA SM SPRL, în calitate de lichidator judiciar al soci-
etăţii 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 Tribunalului Specializat Argeș, vinde, prin licitaţie publică cu stri-
gare: -Casă de vacanță P+M, cu suprafața construită la sol de 109mp 
și teren intravilan în suprafață de 1.000mp, situate în comuna Corbeni, 
jud.Argeș, notate în CF 80199, având nr.cad.80199, respectiv 80199-C1 
Corbeni și drum de acces, cotă parte, notat în CF 80200 -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 lo-
calității, având categoria de folosință curți-construcții, cu o suprafață 
de 412mp, identificat cu nr.cad.90377, înscris în CF 90377 Pitești, îm-
preună cu toate ameliorațiunile imobilului -250.000Euro+TVA, pro-
prietatea 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.
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FIRMĂ DE CONSTRUCŢII 
angajează:

- INGINER CONSTRUCTOR 
- MUNCITORI 

calificaţi în construcţii   
Relaţii, la tel. 0724.635.724.

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

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

UCENIC MECANIC/
ELECTRICIAN AUTO GPL.  

NR. TELEFON  0727703330.

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.

SERVICE TOP AGRO 
angajeaza în condiţiile legii 

MUNCITORI și ŞOFERI DIS-
TRIBUŢIE pentru depozit con-

strucţii 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

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

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Domneşti 
ORGANIZEAZĂ CONCURS, în baza H.G. 286/2011, mod-
ificata şi completata, la sediul unitatii, din str. Al. I. Cuza nr. 
99, judetul Argeş, pentru ocuparea pe perioada nederminata 
a funcţiilor contractuale vacante: In cadrul Compartimentului 
Financiar Contabil si Administrativ:
-  1 (unu) post de ADMINISTRATOR, gradul I, studii 
medii,
Conditiile specifice necesare participarii la concurs sunt:
• Diploma de bacalaureat in profil economic sau tehnic;
• 4 ani vechime in activitate.
-  1 (unu) post de MUNCITOR CALIFICAT II-FOCH-
IST, 
Conditiile specifice necesare participarii la concurs sunt:
• vechime minimă în meserie 6 ani;
• certificat de calificare pentru meseria de fochist/autorizatie de 
fochist eliberata de I.S.C.I.R.;  
• studii generale.
Conditiile generale necesare participarii la concurs:
- conform art.3 H.G. 286/2011, actualizata.
Concursul  pentru ocuparea posturilor se va desfasura in data 
de:
- 07.12.2021, ora 10.00 – proba scrisa 
- 10.12.2021, ora 10.00 – interviu.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul unitatii, 
până la data de 23.11.2021, ora 15.00 şi trebuie sa contina doc-
umentele prevazute la articolul 6 din H.G. 286/2011 actualizata. 
Bibliografia se va afisa la sediul unitatii.
Relatii suplimentare  în legatura cu desfasurarea concur-
sului  se pot obtine la sediul unitatii, persoana de contact 
Cladoveanu Andreea Irina, telefon: 0745986829, e-mail 
uamsdomnesti@yahoo.com

PRIMARIA BUZOEȘTI, CUI 4318288, organizeaza licitatie 
publica pentru: 1) concesionarea poprietatii imobiliare “Teren 
intravilan in suprafata de 555 mp, categoria de folosinta ar-
abil”, situata in satul Curteanca, judetul Arges; 2) vanzarea 
proprietatii imobiliare “Teren intravilan, in suprafata de 171 
mp, categoria de folosinta curti-constructii si Cladire grajd 
comunal cu suprafata construita de 75 mp”, situata in satul 
Buzoesti, judetul Arges. Informatii: a) Informatii privind doc-
umentatia de atribuire: La sediul Primariei Buzoesti, telefon 
0248690009; b) Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 
26.11.2021, ora 15:00; c) Data limita de depunere a ofertelor: 
02.12.2021, ora 14:00 la sediul Primariei Buzoesti, in doua ex-
emplare-original si copie; d) Data si locul la care se va desfasura 
sedinta publica de deschidere a ofertelor: 03.12.2021, ora 10:00 
pentru punctul 1), ora 11:00 pentru punctul 2); e) Denumirea 
instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si terme-
nele pentru sesizarea instantei: Judecatoria Costesti, 10 zile cal-
endaristice de la comunicarea rezultatului.

S.C. ANGAJEAZĂ: 
SUDORI,

FAIANŢARI, RI-
GIPSARI, VOPSITO-

RI, GLETUITORI.
 Tel. 0740177424.

S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti, 
cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, 
judeţul Argeş, ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru ocuparea 
unui post de CHIMIST la Laboratorul Uzinei de Apă Budeasa 
(punct de lucru comuna Mărăcineni).
Scopul postului: prelevarea probelor de apă şi efectuarea 
încercărilor fizico-chimice.
Condiţiile de participare la concurs pentru postul de chimist 
sunt: studii superioare în domeniu absolvite cu diplomă de li-
cenţă; cunoştinţe tehnice de specialitate - chimie; abilităţi op-
erare PC; apt din punct de vedere medical pentru efectuarea 
prelevărilor de probe în teren şi program de lucru în ture de 
zi/noapte la program de 12/24 ore; domiciliu în localitate sau 
disponibilitate pentru efectuarea navetei. 
Concursul constă într-o probă scrisă şi un interviu. 
Tematica pentru concurs:
1. Elemente, mase atomice, combinații chimice, formule 
chimice, calcul stoechiometric și aplicații  
2. Soluții - definiții, mărimi și unități pentru exprimarea con-
centrației, echilibre ionice - acizi și baze, apă ca solvent, pro-
dusul ionic al apei, scara de pH a concentrației ionilor de hidro-
gen, indicatori de pH
3. Gravimetria: ustensile, aparatură și operații folosite în anal-
iza gravimetrică
4. Analiza volumetrică: clasificarea metodelor volumetrice, 
soluții standard, soluții titrate, concentrația soluțiilor titri-
metrice, titrul soluțiilor, factorul soluțiilor  
5. Analiza fizico-chimică: metode fizico-chimice de analiză 
(metode spectrometrice de absorbție moleculară și atomică și 
metode electrochimice)
6. Tehnica securității muncii în laboratoarele de chimie.
Bibliografie: 
a) Chimie analitică - C. Nedea - Editura Didactică și Pedagogică 
- București 1979
b) Îndrumătorul laborantului chimist - Eugen Pincovschi - Edi-
tura Tehnică -  București 1975
c) Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modi-
ficările şi completările ulterioare.
Candidații vor depune CV, Consimțământ și Informații la colec-
tarea datelor cu caracter personal direct de la persoana vizată 
(se descarcă de pe site-ul societății secțiunea „Clienți - For-
mulare‟) și copii ale: actului de identitate, actelor de studii la 
ghișeul unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevar-
dul I.C. Brătianu nr.24A, judetul Argeş, sau le pot transmite pe 
adresa de e-mail contact@apa-canal2000.ro, până la data de 
22.11.2021, inclusiv, ora 16.00.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la 
telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 
- 16.00. 

S.C. CATADUM ACTIV JOB SRL – în faliment, cu sediul în 
Topoloveni, str. Ion Mihalache, nr.150, jud. Argeş, prin lichida-
torul judiciar, organizează licitaţie publică deschisă cu stri-
gare pentru vânzarea unor bunuri mobile, respectiv:„Aut-
outilitara N3, caroserie BC, marca IVECO, nr. inmatriculare 
AG-32-SDG, lei la preţul de pornire de 33.927 lei, semire-
morca Q4, caroserie DA, marca SCHMITZ, nr inmatriculare 
AG-33-SDG, la pretul de pornire de 15.368 lei, remorca WSM 
306456, marca SWARTZMULLER, neinmatriculata, la pret-
ul de 4.947 lei si centrala termica -24KW la pretul de 148 lei, 
conform  Raportului de evaluare si aprobarii adunării credito-
rilor din data de 05.11.2021. Prima licitaţie va avea loc la data 
de 19.11.2021, orele 10,00, la sediul debitoarei. Preţurile nu 
conţin TVA.
Conf. art. 71, alin. (2) din OUG nr. 51/ 1998, oricine posedă un 
drept real asupra bunurilor scoase la vânzare are obligaţia, sub 
sancţiunea decăderii din drepturi, să facă lichidatorului judiciar 
dovada acestuia până în ziua licitaţiei. În vederea participării 
la licitaţie, ofertanţii vor depune până ȋn ziua licitaţiei, oferta 
de cumpărare şi o cauţiune de 10 % din preţul de pornire, in 
contul nr.RO84RZBR0000060013867165, deschis la Raiffeisen 
Bank, sau in numerar
Cei interesaţi de achiziţionarea bunurilor pot consulta Rapor-
tul de evaluare existent la sediul lichidatorului judiciar. În caz 
de neadjudecare, licitaţia se va relua în fiecare zi de vineri a 
săptămânilor urmatoare, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, la pre-
turile aprobate de adunarea creditorilor, până la adjudecare. 
Relaţii la tel. 0724/299574.

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.    

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

ANGAJEZ 

ŞOFER 
LIVRATOR PRODUSE 

ALIMENTARE. 
Tel. 0744363825.

ANGAJEZ 
INFIRMIERĂ. 
Tel. 0744383278.

Cauţi un loc de muncă în 
GERMANIA 

cu plecare rapidă şi fără 
comisoane ascunse?

Oferim locuri de muncă la în-
grijire bătrâni la domiciliu 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 parteneră)
+ comision 0 !!!
+ asistenţă telefonică în limba 
română.

Sunaţi de luni până vineri, 
între 10:00 - 17:00 pentru 

detalii, la 0733978860.
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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.

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

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).

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

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

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.

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.

TECHWISE ELECTRONICS  
angajează MECANIC/

ELECTROMECANIC/ 
INGINER SERVICE. 

Tel. 0729095995; 
0751671610.

S.C. SPORPLAST 
Producător de folie şi 

ambalaje din folie anga-
jează OPERATORI mase 

plastice( bărbaţi). 
Tel. 0724306262. 

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
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