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VÂNZĂRI
DIVERSE

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

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

VÂND þuicã din pru-
ne, 34 grade, preþ 14 
lei/ litru, palincã ºi baloþi 
fân. Tel. 0730919219. 
(C.181120210006)

VÂND baloþi fân, greutate 18 
-25 kg/ bucata, 12 lei/ buc., 
negociabil. 0753254579. 
(C.191120210003)

VÂND þuicã de prune, 
40 grade, 100 litri sau 

cantitãþi mici, preþ 
10 lei/ litru. Meritã! 
Tel. 0769323880. 
(C.221120210014) 

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. 

Anunţuri la telefon
VÂND încãlþãminte damã, 
stare foarte bunã, mãrimea 
38. 0774583566. 

VÂNZĂRI
AUTO

STRĂINE
PROPRIETAR, vând VW 
Jetta, 2007, 1.9 Diesel, im-
pecabil. Tel. 0770338340.

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

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

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

VÂND/ Schimb garso-
nierã Trivale, cu casã 
bãtrâneascã la þarã+ di-
ferenþã. 0751631084.  
(C.191120210006)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 2 ca-
mere, fond nou, cen-
tral. Tel. 0734917003.  
(C.171120210006)

VÂND apartament 2 ca-
mere, confort 1, parter, 
Gãvana 3, preþ negoci-
abil. Tel. 0757821642. 
(C.231120210001)

APARTAMENTE
3 camere

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

VÂND apartament 3 camere, 
ultracentral, modern, etaj 2, 
vedere spre incintã, 80.000 
euro. Tel. 0770720634. 
(C.151120210010)

CRAIOVEI conf. 1, 3 
camere, centralã pro-
prie. 0735550223. 
(C.181120210007)

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, Gãvana 3, cf. 
1. Tel. 0753042241.  
(C.181120210005)

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 cu etaj, 
toate utilitãþile, ªtefã-
neºti. Tel. 0745015619. 
(C.221120210005)

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

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) 

VÂND teren 607 mp, toate 
utilitãþile, în Piteºti, str. Capo-
ral Pãtru. Tel. 0732429460.  
(C.151120210027)

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
HALĂ SERVICE,

 STRADAL, DEPOZITELOR, 
393 MP. 

TEL. 0799 00 88 33. 
ÎNCHIRIEZ camere, prefe-
rabil birouri, suprafeþe de 
15 mp, b-dul. Republicii, 
nr. 112. Tel. 0728740082.  
(C.081120210012)

ÎNCHIRIERI
OFER închiriere gar-
sonierã Prundu, mo-
bilatã, utilatã. Tel. 
0751092007; 0751092006.  
(C.121120210010)

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

Închiriez garsoniera zona 
Big- Gãvana, etajul 1. 
0745141800 (C.b.f. 9066)

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)

PRIMESC în gazdã la casã 
bãieþi/ familie, Prundu- Cra-
iovei. Tel. 0722786405.  
(C.171120210008)

OFER închiriere garsoni-
erã, et. 4/ 4, Popa ªap-
cã, mobilatã, utilatã. Tel. 
0745566427; 0741465230. 
(C.181120210003)

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

le. 0743922377.  
(C.151120210015) 

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

ÎNCHIRIEZ camerã la 
casã, una- douã per-
soane, pe termen lung, 
Trivale. 0751602594. 
(C.181120210001)

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

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

ÎNCHIRIEZ camerã la 
vilã, Fabrica de Bere. 
Tel. 0723811919. 
(C.171120210011)

OFER închiriere garso-
nierã, utilatã, lângã Eu-
roMall, 600 lei, utilitãþi 
incluse. 0734917003.  
(C.171120210005)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, centru- Pi-
teºti. Tel. 0771520939.  
(C.181120210004)

OFER spre închiriere gar-
sonirã 35 mp, Gãvana 2,  
mobilatã ºi utilatã, 1.000 
lei. Tel. 0751022337. 
(C.191120210003)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, Gãvana III. 
0765238658; 0744364419. 
(C.191120210009)

VÂND/ Închiriez boxã, str. 
Teilor. Tel. 0724985534.  
(C.b.f. 9114)

OFER închiriere apartament 
2 camere, de lux, ultracen-
tral, 300 euro. 0723472044. 
(C.221120210010)

OFER spre închiriere apar-
talent 2 camere, Popa Şap-
că, mobilat, centrală. 250 
euro. Tel. 0723868834. 
(C.151120210017)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, cart. 
Trivale. De preferat fir-
mã. Tel. 0745068247.  
(C.221120210006)

OFER închiriere apar-

tament 2 camere, Exer-
ciþiu, mobilat. Tel. 
0747142114; 0747919376. 
(C.221120210007)

OFER gazdã unei doam-
ne fãrã locuinþã, 200 lei( 
chiria lunar). 0751631084. 
(C.221120210008)

OFER închiriere camerã în 
apartament, zona 2 Cocoºi. 
Tel. 0731742175. (C.b.f. 
9118)

PRIMESC în gazdã la 
casã -curte, zona Poliþie- 
Rãzboieni. 0773331186.  
(C.231120210007)

ÎNCHIRIEZ camerã 
apartament, zona Spi-
talul Militar. Preferabil 
salariatã. 0745068056.  

(C.251020210003)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

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

CAUT doamnã singurã sã 
mã îngrijeascã permanent, 
contra cost. 0770728207. 
(C.171120210009)

CAUT bonã pentru 2 

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

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. 

(C.191120210002)

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

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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copii, 4 ore/ zi, 800 
lei. Tel. 0769615255.  
(C.191120210005)

CAUT menajerã, vilã 
lux, str. Câmpului, pro-
gram luni, miercuri, vi-
neri. Tel. 0725577777. 
(C.221120210013)

MEDICALE
CAUT 

MEDIC 
SPECIALIST 
MEDICINA 
FAMILIEI 

pentru preluare cabinet 
medical situat în com. 

Stâlpeni - Argeş. 
Inf. la tel. 0723419525.

LOCURI DE VECI
VÂND criptã 2 locuri, în 
Cimitirul Sf. Gheorghe, 
zona 1. Tel. 0744693641. 
(C.181120210010)

VÂND cavou 10 locuri, 
Cimitirul Sf. Gheor-
ghe. Tel. 0744693641. 
(C.181120210008)

VÂND cavou 4 locuri, în 
Cimitirul Sf. Gheorghe, 
zona 1. Tel. 0744693641. 
(C.181120210009)

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

CUMPĂRĂRI
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 
Piteºti. Tel. 0745170651. 
(C.151120210019)

AUTO
CUMPÃRÃM autoturis-
me, autoutilitare, camioa-
ne ºi semiremorci pentru 
dezmembrare. Oferim 
plata pe loc ºi transport 
gratuit. Tel. 0721956599. 
(C.231120210002)

PIERDERI
PIERDUT certificat de 
membru eliberat de OAMG-
MAM din România, nr. AG 
020097, pe numele Cîrstea 
Artemis Ioana. Se declarã 
nul.  (C.231120210006)

PIERDUT certificat de 
membru eliberat de 
OAMGMAM din Româ-
nia, nr. AG 004869, pe 
numele Bãlãceanu Doi-
na Elena. Se declarã nul.  
(C.231120210008)

PRESTĂRI
SERVICII

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

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.151120210003)

CADASTRU-carte funci-
arã! Terenuri-480 lei! Apar-

tamente-250 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.261020210002)

EXECUT gresie, fai-
anþã, glet, lavabilã, par-
chet. Tel. 0737517135. 
(C.221120210002)

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

ZUGRÃVELI, gre-
sie, glet. 0771198649. 
(C.171120210003)

TRANSPORT marfã, 
mutãri mobilier, diverse sau 
colaborare perioadã mai 
lungã. Tel. 0745015619.  
(C.221120210004)

CONSTRUIM case, aco-
periºuri, tencuieli, termo-
sistem, gresie, faianþã 
glet. Tel. 0745430252. 
(C.231120210002)

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

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

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

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

PENSIONAR caut doamnã 
pentru convieþuire/ cãsã-
torie. Tel. 0774902741.  
(C.171120210014)

DOMN caut doamnã sau 
domniºoarã pentru prie-
tenie. Tel. 0743835476. 
(C.221120210003)

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) 

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

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

VÂND porci pentru Crã-

ciun în viu sau car-
casã. Tel. 0745042811. 
(C.161120210003)

VÂND ciobãnesc belgi-
an melinos, deosebitã, 5 
luni, vaccinatã, din lipsã 
de condiþii. 0752614364. 
(C.171120210001)

ANGAJĂRI
MĂCELĂRIA TRIVALE 
angajează LUCRĂTOR 

COMERCIAL 
pentru carne şi 

preparate din carne.
Tel. 0747.974.253.

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)

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

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

ANGAJÃM ªOFERI CU 
EXPERIENÞÃ PE MAªINI 
DE 3.5 T, PENTRU CO-
MUNITATE. PENTRU DE-
TALII SUNAÞI LA NR. DE 
TEL: 0744493217.  (C.opl)

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

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

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

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)

ANGAJEZ vulcaniza-
tor ºi spãlãtor autoca-
mioane, giratoriu Eu-
ropa- Albota. Salariu 
atractiv. Tel. 0727721577. 
(C.191120210002)

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 comision 
legal motivant/ cursant în-
scris; 2000 lei pentru for-
marea clasei( 28 cursanti). 
0751855929, cursuri_ro-
mania@yahoo.com   (C.f. 
3529)

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

DTS - Dealer Iveco an-
gajeazã inginer ITP, cat. 
3. C.V. la mail: lucian.
z a m f i r @ d t s e r v i c e s . r o 
(C.171120210010)

ANGAJÃM personal co-
vrigãrie patiserie cu expe-
rienþã. Tel. 0723501860. 
(C.171120210013)

ANGAJÃM agent/e de 
pazã cu atestat. Obiec-
tiv Piteºti. 0760274336.  
(C.181120210011)

CÃMIN de bãtrâni an-
gajeazã femeie pentru 
curãþenie,  infirmierã, îngri-
jitoare ºi asistent medical. 
0747136475; 0749010303. 
(C.181120210013)

ANGAJEZ muncitori necali-
ficaþi; muncitori permis cat. 
B ºi strungar( posibil ºi pen-
sionar). Tel.  0761649138.  
(C.191120210006)

ANGAJEZ spãlãtor 
auto. Tel.  0745349550.  
(C.191120210008)

ATELIER  confecþii metali-
ce cu sediul în Bascov an-

gajeazã lãcãtuºi mecanici, 
sudori. Tel. 0744859581.

ANGAJEZ vânzãtoa-
re. Tel. 0735187480.  
(C.231120210001)

ANGAJEZ muncitor pen-
tru parc dezmembrãri 
auto, platã zilnicã sau lu-
nar, cu contract de mun-
cã. Tel. 0721956599. 
(C.231120210003)

ANGAJEZ vulcanizator 
cu experienþã turisme ºi 
camione, salariu 1.000 
euro. Tel. 0721956599. 
(C.231120210004)

FIRMÃ de Facility Mana-

gement angajeazã: tehnici-
eni mentenanþã; instalatori 
pentru întreþinere instalaþii 
sanitare în clãdiri biro-
uri ºi sedii bãnci- Piteºti. 
Program lucru: 8 ore/ zi, 
luni- vineri. Salariu net- 
2800 lei +tichete masa. 
0733733178; 0730280408.   
(C.opl)

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!

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

 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

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 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.

Societate construcţii 
angajează în condiţii 
salariale avantajoase: 

OPERATOR 
BULDOEXCAVATOR, 

INSTALATORI, 
MUNCITORI 

NECALIFICAŢI. 
Detalii suplimentare la 

tel. 0742.112.063.
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e 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 autoutilitare. 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 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.

CENTER TEA & CO ANGAJEAZĂ 

ŞOFER CAMION 24 TONE 
PENTRU TRANSPORT INTERNATIONAL 

TUR-RETUR SAU COMUNITATE. 
Tel. 0732406680.

LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI, 
cu sediul în Topoloveni, strada Calea București  nr.   62,   
județul Argeș,  ORGANIZEAZĂ CONCURS, pentru
ocuparea următoarelor posturi vacante:
1.  ÎNGRIJITOR I M/G,  perioadă nedeterminată.
- nivelul studiilor - medii;
- vechime în  muncă necesare ocupării postului -  3 ani.
2. SECRETAR II S,  perioadă nedeterminată.
- nivelul studiilor - superioare;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului -  3 ani,
- vechime în muncă necesare ocupării postului – 5 ani.
Depunerea dosarelor va avea loc în perioada 19.11.2021-
06.12.2021.
Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați 
la telefon 0248/666579.

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII 
angajează:

- INGINER CONSTRUCTOR 
- MUNCITORI 

calificaţi în construcţii   
Relaţii, la tel. 0724.635.724.

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ: 

  n  LĂCĂTUŞ CONSTRUCŢII METALICE 
n CONTROLOR 3D 

n FREZOR n  RECTIFICATOR 
n LĂCĂTUŞ MECANIC 

n SUDOR(MIG MAG, TIG) 
n OPERATOR CNC. 

Dacă sunteţi interesaţi de un loc de muncă care vă oferă:
n Contract de muncă pe perioadă nedeterminată n  

Condiţii de muncă şi salarizare motivante n  Al 13-lea sala-
riu/an n  Tichete de masă (20 lei/tichet) n  Decontare sumă 
transport n  Formare continuă n  Posibilitate de deplasare 
în străinătate, în funcţie de postul ocupat  n Asigurări de 
sănătate.

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.

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII angajează 
n TEHNICIAN DEVIZE  
Cerinţe: studii superioare

n BULDOEXCAVATORIST 
n LĂCĂTUŞ MECANIC n INSTALATOR  
n MUNCITORI NECALIFICAŢI.

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

office@deltatermoconstruct.ro

SC LAZAR LOGISTICS 
angajează LUCRATORI 

DEPOZIT 
(MANIPULANTI) 
pentru punctul de lucru 
din incinta BAT Bascov. 

Activitatea se va desfăşura 
în intervalul orar 8:00-17:00 
(pauză de 1 ora inclusă) de 

luni până vineri. CV-urile se 
pot transmite pe e-mail: of-
fice@lazarlogistics.ro, prin 
fax la 0248 270 700 sau la 

punctul de lucru din strada 
Păişeşti DN nr. 5, loc. Bascov.

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.

Anunț public privind depunerea solicitării de amitere a 
acordului de mediu

COMĂNESCU GEORGE, cu domiciliul în Mum. Pitești, str. 
Aleea Papucești, bl. 83, sc D, ap. 1, jud. Argeș anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Imobil locuințe colective de tip ur-
ban parter+2 etaje+mansardă” propus a se realiza în Comuna 
Moșoaia, Sat Smeura, Str. Libertății nr. 7, jud. Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul 
APM Argeș, Str. Egalității, nr. 50A, Jud. Argeș în zilele de luni 
până joi, între orepe 9-13.
Observațiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură și cu 
date de identificare la sediul APM Argeș Str. Egalității, nr. 50A, 
Jud. Argeș.

RIN SERV WOOD SRL 
angajează 

LUCRĂTOR 
COMERCIAL 

pentru depozit materiale 
construcții zona Bascov. 

Tel. 0760695544.

ANUNŢ
Lichidări Info Consult IPURL in calitate de lichidator judiciar al de-
bitoarei SC PAN TRADING SRL, cod de identificare fiscală 6748583, 
cu sediul social în mun. Piteşti, Aleea Parcului, nr. 3B, vila R, ap. 4, jud. 
Argeş,  număr de ordine în registrul comerţului J03/2439/1994, număr 
dosar: 208/1259/2009 pe rolul Tribunalului Specializat Argeş, având în 
vedere sentinţa nr. 221/2021, pronunţată de Tribunalul Specializat Ar-
geş în dosarul nr. 208/1259/2009 /a4 la data de 01.04.2021, în temeiul 
art. 431 şi urm. din Codul de procedură Civilă, organizează in data 
de 09.12.2021, orele 11,30, la sediul lichidatorului judiciar, str. Repub-
licii, nr.35, et. 2, Câmpulung, jud. Argeş,  licitaţie publică deschisă, 
cu strigare, având ca obiect  vânzarea următoarelor bunuri mobile: 
1.Autoturism LEXUS RX 300, AG-01-RHX, la preţul de 20.288 lei, 
reprezentând 75% din valoarea de evaluare. 
Ofertanţii trebuie să consemneze o garanţie de 10% din valoarea 
bunului, depusă in contul nr. RO40PIRB0301775702001000 deschis 
la FIRST BANK SA, Piteşti, pe numele SC Pan Trading SRL, sau cu 
numerar la sediul lichidatorului judiciar.
Relaţii suplimentare la telefonul  0744.772.619, e-mail gheorghe.
banu@gmail. com.

ANGAJĂM 
ŞOFER 

PENTRU LIVRARE 
PRODUSE DE 
PANIFICAŢIE. 
Tel. 0756049965.

S.C. ARGIF S.A. 
angajează pentru şantier:

- MAISTRII CON-
STRUCŢII

- TEHNICIENI CON-
STRUCŢII. 

Tel. 0248/ 219309.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
DUMITRU ELENA, cu domiciliul în oraş  Mioveni, strada lon Pillat, nr. 7, 
bloc N.4, scara D, ap. 16, judeţul Arges, titular al proiectul: “Construire lo-
cuinţe semicolective şi împrejmuire teren” propus a se implementa în oras 
Mioveni, sat Racoviţa, strada Piscul llinii, nr. 26C, judeţul Argeş, anunţă pub-
licul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Argeş - nu se supune evaluării impactului asupra medi-
ului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului 
asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: ,,Construire lo-
cuinţe semicolective şi împrejmuire teren” propus a se implementa în oraş 
Mioveni, sat Racoviţa, strada Piscul llinii, nr. 26 C judeţul Arges.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi con-
sultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr.50, judeţul Argeş, în 
zilele de luni -vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de 
internet: http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei 
de încadrare la sediul APM Argeş, în termen de 10 zile de la data publicării 
anunţului pe pagina de internet a APM Argeş.

SC ANDRATEC 2002 SRL cu sediul in municipiul Curtea 
de Arges, str. Cuza Voda nr. A10, etj. 3, ap. 54, judetul Arg-
es, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Realizare 
pensiune turistica Ds+P+1E+M” propus a fi amplasat in 
comuna Arefu, UP III, UA 99A”, punct „Capra” tarlaua I, 
parcela 93, DN 7C – Transfagarasan, judetul Arges.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Arges, str. Egalitatii, nr. 50 A, jud. Arges in 
zilele de luni pana joi, intre orele 9-13.
Observatiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura si 
cu date de identificare la sediul APM Arges, str. Egalitatii 
nr. 50 A, jud. Arges.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI,
cu sediul în localitatea PITEȘTI, stradă ALEEA SPIT-
ALULUI nr. 36,  județul ARGEȘ, ORGANIZEAZĂ 
CONCURS, în baza H.G. nr. 286/2011, modificată şi 
completată de H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea ur-
mătoarelor posturi contractuale vacante:

SPĂLĂTOREASĂ - 3 posturi
Condiţii specifice de participare la concurs:
- fără vechime,
- are capacitate deplină de exerciţiu, 
- școală generală.
Dată, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă: data  20.12.2021, ora 09.00.
Proba interviu: data  23.12.2021, ora 09.00.
Dată limită până la care candidaţii vor depune actele pen-
tru dosarul de concurs este  10.12.2021.
Date contact: Birou personal, tel. 0248/ 287.150, int. 
177.
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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).

ANGAJEZ 

ŞOFER 
LIVRATOR PRODUSE 

ALIMENTARE. 
Tel. 0744363825.

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.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

SC MASTER SERVICE 
SOLUTION SRL

Adresa: Piteşti, 
Aleea Negoiu nr.2 

ANGAJEAZĂ 

UCENIC MECANIC/
ELECTRICIAN 

AUTO GPL.  
NR. TELEFON:  
0727.703.330.

CENTER TEA & CO ANGAJEAZĂ 
ŞOFER CAMION 24 TONE 
PENTRU TRANSPORT INTERN, 
CURSE FIXE. Tel.  0732406680.

DEALER 
AUTOTURISME 

angajează 
GESTIONAR PARC. 
Cerinţe minime obligato-
rii:
- cunoştinţe operare PC.
- permis conducere cat. B.

CV-uri la mail: 
office@daperom.ro.

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.

 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 .

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

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.

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 angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze 

- MUNCITORI necalifi-
cati (SĂPĂTORI). 

Tel. 0722301315.

SC ZIP ESCORT SRL 
angajează  AGENŢI 
DE SECURITATE 

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

FIRMĂ DE 
CONSTRUCȚII, 

angajează 
TOPOMETRIST. 

Relații la tel.
 0761 348 179.

Societate de transport angajează ŞOFERI 
CAMION (categoria B. C. E. ) pentru trans-
port international TUR - RETUR pe ruta ROMANIA 

- ITALIA, ROMANIA - FRANTA şi COMUNITATE. - 
salarii atractive - Telefon 0727 760 240.

Firma protecţie şi pază 
angajează:

AGENŢI de securitate 
cu atestat, pentru 

posturile din Piteşti şi 
Curtea de Argeş.

Pachet salarial atractiv.
Tel. 0733.885.592.

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.

CM COLLECTION 
angajează

CROITORESE 
 cu experienţă,
lucru în serie.

Tel. 0744321518
/0728187286.
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