
M
ic

a 
pu

bl
ic

it
at

e
Cu

ri
er

ul
 z

ile
i -

 p
ag

. 8
M

ie
rc

ur
i, 

17
 n

oi
em

br
ie

 2
02

1

VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND cãrucior handicap, 
nou. Tel. 0720061676. 
(C.121120210006)

VÂND þuicã ºi palin-
cã. Tel. 0751769263. 
(C.101120210006)

VÂND þuicã de prune, 
38 grade, 100 litri sau 

cantitîþi mici, preþ 
10 lei/ litru. Meritã! 
Tel. 0769323880. 
(C.151120210023) 

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. 

UTILAJE 
AGRICOLE

VÂND cãruþ dupã trac-
tor. Tel. 0745042811. 
(C.161120210002)

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND garsonierã 
ªtefãneºti, 15.000 lei.
Tel. 0733699399. 
(C.151120210014)

VÂND/ Schimb garso-
nierã Trivale, cu casã 
bãtrâneascã la þarã+ di-
ferenþã. 0751631084.  
(C.161120210012)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND/ ÎNCHIRIEZ  apar-
tament 2 camere, de lux, 
ultracentral. 0723472044. 
(C.121120210012)

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

VÂND apartament 2 ca-
mere, Nord- Kaufland, et. 
2/ 4, îmbunãtãþit, centralã 
termicã pe cupru, izolat 

exterior. Tel. 0758264829.  
(C.091120210003)

VÂND apartament 2 ca-
mere, cf. 1, et. 6, Prun-
du. Tel. 0746956437.  
(C.091120210005)

APARTAMENTE
3 camere

CRAIOVEI conf.1, 3 
camere, centralã pro-
prie. 0735550223. 
(C.111120210001)

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, 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.111120210008)

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

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

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

VÂND teren 607 mp, toate 

utilitãþile, în Piteºti, str. Capo-
ral Pãtru. Tel. 0732429460.  
(C.151120210027)

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 1.700 mp teren in-
travilan, Drãganu, situat la 
7 km de Piteºti, deschidere 
16.5 m, la DN Piteºti- Râm-
nicu Vâlcea, parþial împrej-
muit, utilitãþi la poartã: apã, 
curent, canalizare. Preþ 
negociabil. 0740048996. 
(C.101120210005)

VÂND TEREN 
50.000 mp, situat vizavi de 

reprezentanţa FORD, lângă
Jupiter City - Carrefour, 

deschidere 250 m.
Tel. 0799 00 88 22.

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, 
393 MP. 

TEL. 0799 00 88 33. 

ÎNCHIRIERI
OFER închiriere apar-
tament 2 camere, uti-
lat, Craiovei, preþ 1.000 
lei. Tel. 0749099250.  
(C.151120210016)

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

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

OFER închiriere gar-
sonierã Prundu, mo-
bilatã, utilatã. Tel. 
0751092007; 0751092006.  

(C.121120210010)

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

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, Gãvana III. 
0765238658; 0744364419. 
(C.051120210005)

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

OFER spre închiriere o 
camerã, la casã, lângã 
LIDL- Depou, pentru un 
bãiat. Tel. 0731535199. 
(C.161120210001)

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

PRIMESC în gazdã o 
fatã, zona Trivale- Com-
plex 3. Tel. 0723467539.  
(C.091120210001)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, mobilat, uti-
lat, Popa ªapcã, 1.000 lei. 
0744762132; 0747317756. 
(C.101120210012)

OFER închiriere gar-
sonierã, str. Sf. Vi-
neri. Tel. 0751769263. 
(C.101120210004)

PROPRIETAR, ofer spre 
închiriere garsonierã, cf. 
1, 40 mp, mobilatã, utilatã, 
centralã, bloc izolat termic, 
Gãvana( lângã Spitalul Ju-
deþean). Tel. 0745029570. 
(C.111120210004)

OFER închiriere apartament 

2 camere, Prundu- Romaria, 
mobilat, utilat, centralã, ne-
fumãtori. Tel. 0751703623. 
(C.151120210021)

CAUT sã închiriez boxã 
sau garaj pentru depozi-
tare. Tel. 0758264829.  
(C.161120210013)

OFER închiriere apartament 
2 camere, cf. 1, Craiovei, 
mobilat. Tel. 0751771326. 
(C.161120210006

GARSONIERÃ curte- 
Prundu, 1 bãiat- 850, 
sau 2-3 bãieþi, 500 
lei , inclus utilitãþi-

le. 0743922377.  
(C.151120210015) 

OFER închiriere apar-
tament cu 3 sau 4 ca-
mere, zona Nicolae Do-
brin( Stadion), mobilat, 
utilat. Tel. 0721226470. 
(C.091120210015)

Închiriez garsoniera zona 
Big- Gãvana, etajul 1. 
0745141800 (C.op)

LOCURI DE VECI
VÂND criptã în Ci-
mitirul Sf. Gheor-
ghe. Tel. 0721226470. 
(C.091120210014)

VÂND criptã supraeta-

jatã, 3 locuri, zona 1, Sf. 
Gheorghe. 0726859378.  
(C.121120210011)

CUMPĂRĂRI
DIVERSE

CUMPÃR deºeuri fier vechi, 
peste 5 t, 1 leu/ kg. Ofer 
transport. Tel. 0733349888. 
(C.111120210005)

AUTO
CUMPÃRÃM autoturis-
me ºi autoutilitare pen-
tru dezmembrare. Oferim 
plata pe loc ºi transport 
gratuit. Tel. 0721956599. 
(C.101120210003)

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

0774618595. 
(C.021120210007) 

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

CUMPÃR apartament în 

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

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. 
(C.081120210017)

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

BRUNETÃ, sunã-mã ºi vin la tine! Pi-
teºti. 0727695729. (C.151120210020)

BLONDÃ ofer clipe minunate. Pupici. 
0740905831. (C.151120210017)

AMALIA, ochii albaºtri, ofer clipe 
de vis. Pupici. Tel.  0744958144.  
(C.151120210018)

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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Piteºti. Tel. 0745170651. 
(C.151120210019)

DIVERSE
FIRMÃ interesatã de acce-
sare fonduri europene pe 
mãsura POCU 4.1.1 cautã 
firmã pentru elaborare pro-
iect. Relaþii la sediul S.C. 
Hisra Constructora SRL, 
sat. Catanele, com. Cã-
teascã, nr. 83 sau mail: hi-
sra_constructora@yahoo.
ro (C.161120210014)

MEDICALE
CAUT 

MEDIC 
SPECIALIST 
MEDICINA 
FAMILIEI 

pentru preluare cabinet 
medical situat în com. 

Stâlpeni - Argeş. 
Inf. la tel. 0723419525.

TERAPIE logope-
dicã.Tel. 0726367733. 
(C.131000017)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT  îngrijitoare internã 
pentru o bãtrânã bolna-
vã. Detalii la 0742219882.  
(C.161120210010)

PRESTĂRI
SERVICII

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

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 glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.051120210017)

S.C. Wood Siglo Smild 
cu sediul social sat. 
Geamãna, com. Bradu, 
CUI. RO.37736066, ca-
utã firmã de consultanþã, 
mãsura 4.1.1, Pocu. Tel. 
0730005675; Mail: ste-
f l u caden@gma i l . com. 
(C.151120210009)

EXECUT zugrãveli, glet, la-
vabilã, gresie, faianþã,   par-
chet, rigips. 0748145223. 
(C.161120210005)

MEDITAŢII
MATEMATICÃ orice nivel. 
Prima ºedinþã gratis. Posibil 
acasã la elev. 0726348243. 
(C.161120210008)

PIERDERI
PIERDUT carte de inter-
venþie, registru special, 
NUI, declaraþie de in-
stalare casã de marcat 
seria DB 4200118216, 
aparþinând societãþii Beer 
Events TDCA SRL, CUI 
42799850, com. Bascov, 
jud. Argeº. Se declarã 
nule.  (C.161120210018)

MATRIMONIALE
DOMN, 49 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie, cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.011120210001)

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

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

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

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)

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

TÂNÃR caut doam-
nã/ domniºoarã pen-
tru prietenie/ cãsãto-
rie. Tel. 0786330932.  
(C.111120210002)

ANIMALE
VÂND PORCI DE GOSPO-
DÃRIE. TEL. 0735894492. 
(C.151120210004)

VÂND porci pentru Crã-
ciun în viu sau car-
casã. Tel. 0745042811. 
(C.161120210003)

Anunţuri la telefon
VÂND purcei 2 luni. Tel. 
0721214429.

MAGIE
GHICESC în cãrþi ºi 
cafea. Dezleg farme-
ce, cununii ºi bleste-
me. Tel. 0751419859. 
(C.151120210002) 

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) 

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, 

poate vedea trecutul, 
prezentul ºi viitorul, 
dezleagã ºi îndepãr-
teazã cele mai puter-

nice farmece ºi bleste-
me, dezleagã cununii 

legate, aduce per-
soana iubitã, împacã 

familii dezbinate, face 
de dragoste, spor, no-
roc, sãnãtate, reuºite 

în afaceri, vindecã 
impotenþa, viciul bãu-
turii, stresul, depresia, 

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

(C.111120210007)

ANGAJĂRI
MĂCELĂRIA TRIVALE 
angajează LUCRĂTOR 

COMERCIAL 
pentru carne şi 

preparate din carne.
Tel. 0747.974.253.

CENTRUL Meserii orga-
nizeazã cursuri autorizate 
inclusiv on line ºi evaluãri 
pentru orice meserie auto-
rizatã (tehnician meseur, 
frizerie, coafurã, mani-pe-
di; ospãtar; bucãtar; brutar; 
cofetar; lucrator în comerþ; 
infirmierã; stivuitorist; su-
dor; croitor; constructor; 
agent securitate; altele). 
Minim 450 lei, rate, diplo-

me recunoscute, program 
flexibil, sprijin angajare. 
Cãutãm lectori, evalua-
tori, colaboratori atragere 
cursanþi. Oferim comisi-
on legal motivant/ cursant 
înscris; 2000 lei pentru 
formarea clasei( 28 cur-
santi). 0751855929, cur-
suri_romania@yahoo.com   
(C.o.p.)

ANGAJEZ muncitori neca-
lificaþi. Tel.  0761649138.  
(C.111120210010)

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

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

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)

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

ANGAJEZ muncitor pen-
tru parc dezmembrãri 
auto, platã zilnicã sau lu-
nar, cu contract de mun-
cã. Tel. 0721956599. 
(C.101120210001)

ANGAJEZ pizzer cu expe-
rienþã. Tel. 0758860000. 
(C.121120210013)

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

ANGAJÃM femei pen-
tru curãþenie ºi maºi-
nist. Tel. 0757023974.  

(C.081120210010)

SPÃLÃTORIE auto anga-
jeazã personal cu expe-
rienþã. Tel. 0758860000.  
(C.091120210004)

ANGAJÃM ºofer TIR Ro-
mânia -Turcia, tur- retur, 
500 euro/ cursa +sala-
riu. Tel. 0721956599. 
(C.101120210002)

S.C. angajeazã sudo-
ri: argon, electric, CO2 
ºi lãcãtuºi. 0740941086. 
(C.101120210014)

ANGAJEZ ºofer TIR, 
tur- retur. Salariu moti-
vant. Tel. 0762277402. 
(C.101120210007)

ANGAJEZ vânzãtoare 
chioºc alimentar ºco-
lar. Tel. 0744696314.  
(C.111120210003)

ANGAJEZ vânzãtoare 
boxã carne, piaþa Ceair, 
program 8 ore, salariu mo-
tivant. Obligatoriu expe-
rienþã. Tel. 0723140270. 
(C.091120210007)

ANGAJEZ ºofer TIR 
pentru transport in-
tern. Tel. 0755148111. 
(C.091120210008)

S.C. ANGAJEAZÃ lãcãtuºi 
ºi sudori. Tel. 0736373575. 
(C.151120210024)

FIRMÃ de Cleaning anga-
jeazã supervizor cleaning 
pentru coordonare echipe 
de curãþenie în clãdiri, bi-
rori ºi sedii bãnci- Pitesti. 
Program 8 ore/ zi, luni- vi-
neri, salariu net 3000 lei+ ti-
chete masã. 0733733178/; 
0 7 3 0 2 8 0 4 0 8 . 
(C.151120210025)

FIRMÃ de Facility Mana-
gement angajeazã tehnici-
eni mentenanþã: instalatori 
pentru instalaþii sanitare în 
clãdiri birouri ºi sedii bãnci 
în Piteºti. Program 8 ore/ 
zi, luni -vineri, salariu net 
2800 lei+ tichete masa. 
0733733178; 0730280408.  
-- (C.151120210026)

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

ANGAJEZ ºoferi TIR co-
munitate, tur ºi tur -re-
tur. Tel. 0766555155. 
(C.161120210011)

S.C. angajeazã personal 
manipulant, în secþie pro-
ducþie si magazie. Tel. 
0723636856, dupã  ora 
14.00. (C.161120210004)

ANGAJEZ asistent de far-
macie. Tel. 0753970052. 
(C.161120210007)

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

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

EDITURA DIANA SRL anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Construire hala pentru diversificarea activitatii 
prin productia de tapet texturat digital (d) eco din hartie” 
propus a fi amplasat in com. Albota, sat Albota tarlaua 88, 
parcela 802, judetul Arges.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la se-
diul APM Arges din Pitesti, str. Egalitatii nr. 50, judetul Arges 
si la sediul din comuna Bradu, sat Geamana, str. Teilor, nr. 28, 
judetul Arges, in zilele de luni-vineri, intre orele 9:00-11:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arg-
es, municipiul Pitesti, str. Egalitatii nr. 50 A, jud. Arges.
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e 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

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.

ANGAJĂM 2 LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE 
SC PRESTO TIG MT - cu sediul în PITEŞTI, 
str. Depozitelor nr 41-43, ANGAJEAZĂ: 

2 LĂCĂTUŞI CONFECŢII. 
Nu solicităm diplomă, experienţă / dexteritatea sunt 

necesare. Se lucrează doar la punctul de lucru în 
atelier din Piteşti, pentru carosări / echipări autoutili-

tare. Nu se plecă în deplasări în afara atelierului. 
Se oferă salariu motivant, bonuri de masă.

Selecţia se face doar pe bază de interviu şi probă de lucru 
la punctul de lucru al societăţii .

Program: 08.00 –17.00. Nr. contact 0745 438 578.
Nu oferim cazare. Oferim şi cerem seriozitate.

SC angajează 
LUCRĂTORI în 

DEPOZIT şi cu atribuţii 
de LIVRATOR, 

posesori de permis auto. 
Vor fi necesare deplasări 
în ţară. Se asigură salariu 

atractiv şi diurnă. 
Tel. 0740.073.778.

  

 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.

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.

S.C. BOOKART PRINTING S.R.L. 
PUNCT DE LUCRU BRADU - GEAMĂNA

 Angajează pentru activități de lucru în tipografie 

MANIPULANT MĂRFURI.
Se lucrează într-un singur schimb. Salariu motivant și 

bonuri de masă. Detalii, la tel. 0741396036.

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.

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.

Angajez: STRUNGAR, 
SUDOR, LĂCĂTUȘ 

MECANIC pentru con-
fecții metalice, garduri, 

porţi, balustrade metalice. 
Tel. 0722.215.547.

Anunţ Public privind depunerea solicitării de emitere 
a acordului de mediu

PK EMERALD S.R.L. prin Nicolaescu Daniel Silviu, cu 
sediul în municipiul Bucureşti, Sectorul 2, strada Barbu 
Văcărescu nr. 201, etaj 11, ap, 7, anunţă publicul intere-
sat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul: “Construire pasaj rutier şi pi-
etonal peste calea ferată (+sens giratoriu)” propus a fi 
amplasat în municipiul Piteşti, strada Tudor Vladimires-
cu nr. 113- 115 C, judeţul Argeş.
lnformaţiile privind proiectul propus/memoriul de prez-
entare pot fi consultate la sediul APM Argeş, municipiul 
Piteşti, str. Egalittăţii nr. 50A, jud. Argeş în zilele de luni 
- vineri, între orele 8-13.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Argeş, municipiul Piteşti, str. Egalităţii nr. 50 A, jud. Ar-
geş.

CURTEA DE APEL PITEŞTI, 
cu sediul în Piteşti, str. Victoriei nr. 22, ORGANIZEAZĂ 
la sediul acesteia, în data de 9 decembrie 2021, ora 
10.00, CONCURS pentru ocuparea unor posturi vacante 
de personal contractual, pe perioadă nedeterminată:
- Curtea de Apel Pitești  – 1 post MUNCITOR CALIFI-
CAT, treapta I- specializare electrician
- Tribunalul Argeș – 1 post MUNCITOR CALIFICAT, 
treapta I- specializare instalator
Relaţii la :
- sediul Curţii de Apel Piteşti, str.Victoriei nr.22, jud.Ar-
geş,
- site: http://portal.just.ro la secţiunea „Concursuri”.
- tel. 0248/219374, 0248/219375. 

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA DOMENI-
ULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, cu sediul în str. Maior Gâldău nr. 9, 
Câmpulung, județul Argeș, ORGANIZEAZĂ CONCURS de anga-
jare,  pentru ocuparea posturilor vacante contractuale pe perioadă 
nedeterminată:
1) MUNCITOR CALIFICAT treapta I – 1 post (specializarea: fo-
chist) ;
2) MUNCITOR CALIFICAT treapta I – 1 post (specializarea: dru-
jbist) în cadrul Serviciului Întreținere Spații Verzi, Salubritate-for-
mația Întreținere Spații Verzi.
Condiții specifice:
a. Absolvent de studii medii ;
b. Vechime in specialitatea meseriei de minimum 5 ani.
Datele de organizare ale concursului: sediul Serviciului Public de Ad-
ministrarea Domeniului Public și Privat din Câmpulung, strada Maior 
Gâldău nr. 9;
- 29.11. 2021 ora 15.00: data limită până la care se pot depune dosarele 
de concurs;
- 03.12.2021 ora 15.00: selecția si afișarea  dosarelor;
- 10.12.2021 ora 09.00: proba practica;
- 13.12.2021 ora 15.00 data afișării rezultatelor la proba practica ; 
- 17.12.2021 ora 09.00 : interviu;
- 17.12.2021 ora 15.00 : afișării rezultatelor interviului ;
- 22.12. 2021  ora 15.00 data afișării rezultatelor finale.
Afișarea rezultatelor se va face la sediul Serviciului Public de Admin-
istrarea Domeniului Public și Privat din Câmpulung, strada Maior 
Gâldău, nr. 9.
Relații suplimentare se pot obține de la  Compartimentul Contabil-
itate, Resurse Umane, Achiziții Publice, Registratură din cadrul 
S.P.A.D.P.P., tel. 0248.530.040.

CONVOCATOR
nr. 3 din 12.11.2021

In atentia membrilor ADUNARII GENERALE ai 
ASOCIATIEI EXPERTILOR IN GASTRONOMIE 

DISCIPLES ESCOFFIER
Având in vedere dispozitiile din OUG nr.26/2000 re-
publicată, ASOCIATIA EXPERTILOR IN GASTRON-
OMIE DISCIPLES ESCOFFIER, cu sediul in Sediul în 
Com.Corbeanca, sat Petrești, str.Balantei, nr.46, Camera 
3, judetul Ilfov, inscrisă in Registrul Asociatiilor si Fun-
datiilor, având CIF 23313600, va convoca Adunarea gen-
erală in data de 19 noiembrie 2021, orele 9,00 in Com.
Corbeanca, sat Petrești, str.Balantei, nr.46, Camera 3, ju-
detul Ilfov.
In cazul in care nu este intrunită majoritatea cerută pen-
tru luarea unei hotărâri valabile, Adunarea generală este 
convocată prin prezenta, in data de 22.11.2021, orele 9,00 
la aceeasi adresă. In acest caz, Adunarea generală va de-
cide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numărul membrilor 
prezenti.
Ordine de zi va fi următoarea:
1. Deschiderea unui punct de lucru situat la Parterul 
imobilului din Calea Bucuresti nr. 103 E, sat Saftica, 
comuna Balotesti, jud Ilfov, pentru desfasurarea acti-
vitatii .
2. Desemnarea unei persoane imputernicite pentru a 
reprezenta asociatia si indeplinirea tuturor formali-
tatilor de inregistrare in registrul asociatiilor si fun-
datiilor privind mentiunile enuntate mai sus.
3. Republicarea actelor statutare .

SC TEHNO FLUID 
SOLUTIONS SRL 

ANGAJEAZĂ URGENT 
MUNCITOR NECALI-
FICAT, VORBITOR DE 

LIMBA ENGLEZĂ.
Relaţii, la tel. 0729101887.

ANGAJEZ 
COFETAR 
cu experienţă.

Tel. 0729.886.887.
Societate construcţii 
angajează în condiţii 
salariale avantajoase: 

OPERATOR 
BULDOEXCAVATOR, 

INSTALATORI, 
MUNCITORI 

NECALIFICAŢI. 
Detalii suplimentare la 

tel. 0742.112.063.

CNI Ideal Construct an-
gajează în condiţii salariale 

avantajoase: MUNCITORI 
necalificaţi, FIERARI, 

BETONIŞTI, ZIDARI, DUL-
GHERI, INSTALATORI 

AUTORIZAŢI. 
Detalii suplimentare la tel. 
0774430829, 0746477683.
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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.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

experienţă în domeniul presei 
de preferat STUDENŢI, 

PENSIONARI, zona Piteşti. 
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).

FIRMĂ DE 
CONSTRUCȚII, 

angajează 
TOPOMETRIST. 

Relații la tel.
 0761 348 179.

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.

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

ANGAJEZ 

ŞOFER 
LIVRATOR PRODUSE 

ALIMENTARE. 
Tel. 0744363825.

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.    

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.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze 

- MUNCITORI necalifi-
cati (SĂPĂTORI). 

Tel. 0722301315.

 ADLER PELZER AUTOMOTIVE ROMANIA SRL,
cu sediul în Com. Oarja, Km.102, Jud. Argeş, angajează:
n MATRIŢER - minimum 5 ani experienţă;
n ELECTRICIAN AUTOMATIST - minimum 5 ani 
experienţă;
Căutăm persoane organizate, cu simţ de răspundere şi 
disponibile să lucreze în 3 schimburi.
Oferim: n Contract pe durata nedeterminată n Salariu 
atractiv n Spor de noapte 25% n Bonus pentru prezenţă n 

Transport gratuit n Tichete de masă 20 Ron/zi n Bonusuri 
pentru Paşte şi Crăciun.

CV-urile se pot trimite prin email la adresa: 
imanuca@pelzerpimsa.ro, pe fax la 0348. 410. 900, sau 
se pot depune la sediul firmei. Informatii suplimentare 

se pot obtine la tel. 0729. 106. 212.
Prin aplicarea pentru acest post, va exprimati acordul ca datele 
dumneavoastra cu caracter personal sa fie gestionate de catre 

ADLER PELZER AUTOMOTIVE ROMANIA SRL .

SC MASTER SERVICE 
SOLUTION SRL

Adresa: Piteşti, 
Aleea Negoiu nr.2 

ANGAJEAZĂ 

UCENIC MECANIC/
ELECTRICIAN 

AUTO GPL.  
NR. TELEFON:  
0727.703.330.

SMART DRONE TOPO 
cu sediul în com. Bradu 

angajează 

TOPOGRAF - 
TOPOMETRIST, 

cunoştinţe cadastru. 
Salariu motivant şi 

condiţii avantajoase. 
CV-uri la e-mail: 

smartdronetopo@
gmail.com

Tel. 0730199385.

SCF PLASTIC FACTORY 
angajează 

EXTRUDERIST 
MASE PLASTICE, 

în Ştefăneşti- Argeş. 
Tel. 0724267460.

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.

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

S.C. INTENS PREST SRL, 
cu sediul în mun. Piteşti, strada Lânăriei nr.6, (Prundu - 

spre DISTRIGAZ), angajează, în condiţiile legii: 
10 MUNCITORI NECALIFICAŢI sau 

CALIFICAŢI pentru lucrări de 
CONSTRUCŢII CĂI FERATE.

SE SOLICITĂ DISPONIBILITATE DE A DESFĂŞURA  
ACTIVITATEA ÎN DEPLASARE, SE OFERĂ SALARIU 
MOTIVANT, DIURNE, CAZARE  SI O MASĂ CALDĂ.
Pentru informaţii şi detalii vă aşteptăm la sediul firmei. 

Relaţii, la telefon: 0744333272 sau la sediul firmei.

EFTEC (ROMANIA) S.R.L., 
cu sediul în Budeasa, Argeş, angajează 

1 OPERATOR MASE PLASTICE.
Cerinţe: studii medii sau profesionale. Salariu avantajos. 
Se oferă bonuri de masă şi se asigură transportul Piteş-
ti-Budeasa-Piteşti. Calificarea se efectuează la locul de 
muncă. Relaţii, la telefon 0248 236 144.

SC ZIP ESCORT SRL 
angajează  AGENŢI 
DE SECURITATE 

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

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

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 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
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