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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND cazane þuicã ºi 
reparaþii. 0748089765. 
(C.270920210011)

VÂND prune Anna Spath 
pentru þuica, gem, dul-
ceaþã. Preþ 1,3 lei/ kg sau la 
schimb cu cereale (grâu, po-
rumb), Cãlineºti- Argeº. Tel. 
0753517286; 0749872530.    
(C.f. 5173)

VÂND struguri pen-
tru vin, Feteascã albã 
ºi Tãmâioasã, Mãrãci-
neni. Tel. 0743041560. 
(C.121020210005)

VÂND þuicã din prune, 30 
grade, preþ 15 lei/ litru ºi ba-
loþi fân. Tel. 0759803468. 
(C.131020210002)

VÂND ovãz, grâu, po-
rumb. Tel. 0748231125. 
(C.141020210003)

ELECTRONICE
ALCOR SERVICE NET
CALCULATOARE  

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

Piteşti (pasaj Magnolia)
Tel. 0744/300418,     

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

VÂNZĂRI
AUTO

ROMÂNEŞTI
CUMPÃR auto pentru progra-
mul Rabla. Tel. 0745141627. 
(C.100920210002)

UTILAJE 
AGRICOLE

VÂND maºinã curãþat ºtiu-
leþi porumb. 0748231125.  
(C.141020210001)

STRĂINE
VW Passat, 2009, 1998 
cmc, 170 CP, unic pro-
prietar. Tel. 0724457363. 
(C.071020210004)

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND urgent garsonierã, 
complet utilatã, Prundu - Aca-
demica. Tel. 0745863604.  
(C.121020210015) 

VÂND garsonierã cf. 
1, vis-a-vis Dedeman( 

Fabrica de Bere), 
Gãvana 2, mobilatã, 
et. 1, îmbunãtãþiri, 

balcon mare. 
Tel. 0754608464; 

0744123076.  
(C.051020210009) 

APARTAMENTE
3 camere

PROPRIETAR, vând 2 
apartamente vilã nouã( 
triplex), Banatului. 
0721918129; 0744896025. 
(C.290920210003)

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

VÂND apartament 2 came-
re, cf. 1, decomandat, et. 2, 
Exerciþiu. Tel. 0772013169.  
(C.111020210013)

PROPRIETAR, vând 
apartament 2 ca-
mere, ultracentral 
(deasupra Restau-
rant Matteo), lux, 

et. 1/4. 0737794785.  
(C.220920210017) 

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 casã cu etaj, 
toate utilitãþile, ªtefã-
neºti. Tel. 0745015619. 
(C.111020210012)

VÂND casã Prundu, babe de 
fier 10x 10, cãpriori ºi che-
restea. Tel. 0770866787. 
(C.121020210001)

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

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

TERENURI

VÂND TEREN 
50.000 mp, situat vizavi de 

reprezentanţa FORD, lângă
Jupiter City - Carrefour, 

deschidere 250 m.
Tel. 0799 00 88 22.

VÂND urgent parcele te-
ren intravilan, Prunilor- 
Trivale. 0748025725.  

(C.220920210004)
AVANTAJOS! 6.500 mp 
industrial, sens girato-
riu -Vamã. 0748025725.  
(C.220920210005)

URGENT! Teren Triva-
le- Tancodrom, 9.000 
mp, pretabil bisericã/ di-
verse. 0748025725. 
(C.220920210006)

VÂND teren intravilan Me-
riºani- Vâlcele, 2.000 mp, 10 
euro/ mp. Tel. 0745066757.      
(C.041020210021)

VÂND teren 320 mp, Pi-
teºti- Nord, stradal, toate 
utilitãþile. Tel. 0740968881. 
(C.141020210008)

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

ÎNCHIRIEZ
HALĂ SERVICE, STRADAL, 

DEPOZITELOR, 
200 - 436 MP. 

TEL. 0799 00 88 33. 

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

OFER spre închiriere gar-
sonierã conf. 1, decoman-
datã, semimobilatã, etaj 1/ 
4, zona Prundu- Depou, preþ 
550 lei. Tel. 0757489174. 
(C.041020210015)

GARSONIERÃ curte- 
Prundu, 1 bãiat- 800, 2 
bãieþi- 500, incluse uti-
litãþile. 0743922377.  
(C.260520210008)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, Trivale, 
decomandat, utilat ºi mobilat 
complet. Tel. 0727872427.  
(C.280920210013)

OFER închiriere gar-
sonierã, zona Faculta-
tea Brâncoveanu, mobi-
latã, utilatã. 0722448144. 
(C.131020210001)

OFER închiriere apartament, 
cf. 1, 2 camere, et. 2, com-
plet mobilat, Rãzboieni( bl. 
3), 900 lei. Tel. 0755311713.  
(C.051020210002)

OFER spre închiri-
ere camerã, Gãva-
na. Tel. 0722766434.  
(C.051020210014)

OFER închiriere camerã 
mobilatã, în apartament. Tel. 
0731784746; 0770376682.  
(C.061020210012)

ÎNCHIRIEZ garsonierã cf. 1, 
decomandatã, et. 1, condiþii, 
zona Gãvana 3- Piteºti, pe 
termen lung. Doresc seri-
ozitate. Tel. 0757587383.  
(C.061020210019)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, cart. 
Trivale. De preferat fir-
mã. Tel. 0745068247.  
(C.071020210001)

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

OFER închiriere camere 
la vilã, zona N. Bãlcescu.  
0756274285; 0740454690. 
(C.071020210008)

OFER spre închiriere 
apartament 2 camere de-
comandat, mobilat utilat, 
centralã, izolat, Exerciþiu 
etaj 4. Tel. 0763274291. 
(C.081020210011)

PRIMESC o fatã în gazdã, 
Trivale. 0755940204. 
(C.081020210004)

PRIMESC în gazdã doi 
bãieþ (studenþi, elevi, sa-
lariaþi), cartier Prundu. Te. 
0787665585; 0787730012. 

(C.081020210014)

ÎNCHIRIEZ apartament 
2 camere, zona Craio-
vei. Tel. 0742830263. 
(C.081020210009)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, Gãvana III. 
0765238658; 0744364419. 
(C.111020210002)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, uti-
lat, Craiovei, preþ 1.000 
lei. Tel. 0749099250.  
(C.111020210005)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, cf. I., zona 
Dedeman. 0742092026. 
(C.111020210017)

PRIMESC în gazdã la casã 
bãieþi/ familie, Prundu- Cra-
iovei. Tel. 0722786405.  
(C.121020210004)

ÎNCHIRIEZ camerã la 
casã, una- douã per-
soane, pe termen lung, 
Trivale. 0751602594. 
(C.131020210004)

OFER închiriere garso-
nierã Craiovei, mobi-
latã. Tel. 0747501871. 
(C.131020210005)

CAUT sã închiriez o ca-
merã la curte sau sã 
îngrijesc o casã în Pi-
teºti. Tel. 0759564273.  
(C.131020210006)

GARSONIERÃ curte- 
Prundu, 1 bãiat- 800, in-
cluse utilitãþile (cãldura 
separat) . 0743922377.  
(C.081020210017)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, ultracentral, 
mobilat, utilat, de lux. Tel. 
0742966016.

ÎNCHIRIEZ garsoni-
erã la casã, pentru sala-
riaþi, semicentral, conto-
rizatã, intrare separatã, 
500 lei. 0733929438. 
(C.141020210006)

OFER închiriere apartament 
2 camere, Rãzboieni, mobi-
lat, utilat, 1.000 lei, liber din 
noiembrie. Tel. 0787465002. 
(C.141020210009)

PRIMESC în gazdã la 
casã -curte, zona Poliþie- 
Rãzboieni. 0773331186.  
(C.151020210001)

LOCURI DE VECI
VÂND 2 cripte duble, Ci-
mitirul Sf. Gheorghe, 
zona 1. 0744693641.  
(C.041020210008)

VÂND criptã, zona 3, Ci-
mitirul Sf. Gheorghe. Tel. 
0751281004.  (C.o.p.)

SCHIMBURI

APARTAMENTE NOI - TEILOR
Central, str. Teilor / Exerciţiu, 

- Garsoniere şi apartamente de la 50.540 euro
- Finisaje de lux  /  Compartimentări generoase.

0799 00 88 33  /  www.maiateilor.ro

APARTAMENTE NOI - VICTORIEI 
ultracentral, str. Victoriei 

Finisaje de lux 
Tel. 0799 00 88 22
www.maiavictoriei.ro

BRUNETÃ, 25 ani, drã-
guþã ºi curatã, am lo-
caþie. 0724648518. 

(C.050720210005)

MASAJ de relaxare nu-

mai 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.

10.09.2021
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SCHIMB vilã 2016, plus 
6.000 mp teren, 12 km 
de Piteºti, cu aparta-
ment 2-3 camere semi-
central.Tel. 0720645814. 
(C.131020210012)

CUMPĂRĂRI
IMOBILIARE

CUMPÃR apartament 2 
camere, confort 1/ deco-
mandat, 48 mp utili minim, 
etaj 1,2,3, ofer 40.000 
euro. Tel. 0756430116. 
(C.230920210001)

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

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT persoanã îngrijire bol-
navã imobilizatã, numai in-
tern. Detalii la 0742219882.  
(C.051020210003)

CAUT doamnã din Piteºti 
pentru supraveghere bãiat 
14 ani, de luni pînã vineri de 
la orele 9.00-18.30. Salariu 
1.200 lei. Tel. 0720645814. 
(C.131020210010)

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.131020210017)

PRESTĂRI
SERVICII

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

CADASTRU-carte funciarã! 
Terenuri-480 lei! Aparta-
mente-250 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.200920210015)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.051020210001)

TRANSPORT marfã, 
mutãri mobilier, diver-
se. Tel. 0745015619.  
(C.111020210011)

EXECUT zugrãveli, glet, la-
vabilã, gresie, faianþã,   par-
chet, rigips. 0748145223. 
(C.121020210008)

MEDITAŢII
MEDITAÞII matematicã 
cls. V-XII (inclusiv lice-

ul militar) . 0726727622. 
(C.051020210015)

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

DOMN, pensionar, doresc 
prietenie ºi menaj, eventual 
cãsãtorie. Tel. 0785621217. 
(C.280920210009)

VÃDUV, pensionar caut 
partenerã pentru toamna 
vieþii. Tel. 0729363200.  
(C.061020210010)

DOMN doresc cunoºtinþã 
cu doamnã pentru prie-
tenie. Tel. 0747769001.  
(C.061020210011)

DOMN, 67 ani, doresc cu-
noºtinþã cu doamnã vâr-
stã apropiatã, pentru pri-
etenie. Tel. 0765088524. 
(C.061020210018)

DOMN, 51 ani, vãduv do-
resc cunoºtinþã doamnã 
serioasã, vârstã 40- 53 ani, 
care doreºte sã locuiascã 
la þarã. Tel. 0747056170.  
(C.141020210005)

TÂNÃR, 1.75/ 80, locu-
inþã, serviciu, auto, do-
resc cunoºtinþã doam-
nã, pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0756303583. 
(C.141020210015)

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

DOMN, 54 ani, caut 
doamnã pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0751631084. 
(C.151020210005)

ANIMALE
VÂND 2 porci, aprox. 180 
kg/ buc. Tel. 0734309601.  
(C.121020210002)

ANGAJĂRI
ULTRA Master Pro anga-
jeazã tehnician electrician, 
lãcãtuº, tehnician ºi ing. sis-
teme securitate. Depunere 
CV: cariera@ultramaster.ro   
(C.f. 5149)

ANGAJEZ ºofer TIR cu 
experienþã pe relaþia Ro-
mânia- Franþa, tur- re-
tur.  Salariu fix+ bonu-

suri. Tel. 0745002452. 
(C.100820210005)

S.C. Mãrãcineni anga-
jeazã manipulant, 2.000 
lei în mânã, magazin ce-
reale Tel. 0748129070. 
(C.200920210005)

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

ANGAJEZ muncitori în con-
strucþii. Tel. 0728221750.  
(C.041020210023)

S.C. ANGAJEAZÃ perso-
nal producþie brutãrie- pa-
tiserie. Tel. 0733056218.  
(C.041020210024)

ANGAJEZ ºofer TIR 20 
tone, pentru intern, cur-
se locale, seara acasã. 
Tel. 0722351069.  
(C.041020210005)

S.C. angajeazã faianþari, zu-
gravi, rigipsari, muncitori ne-
calificaþi. Tel. 0760777077.  
(C.040820210009)

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)

ANGAJEZ muncitor pen-
tru parc dezmembrãri 
auto, platã zilnicã sau lu-
nar, cu contract de mun-
cã. Tel. 0721956599. 
(C.061020210003)

ANGAJÃM ºofer TIR Ro-
mânia -Turcia, tur- retur, 
500 euro/ cursa +sala-
riu. Tel. 0721956599. 
(C.061020210004)

ANGAJEZ ºofer TIR cu 
experienþã transport in-
tern. Tel. 0721956599. 
(C.061020210006)

S.C. Angajeazã muncitori 
calificaþi ºi necalificaþi în 
domeniul construcþiilor ºi 
persoanã calificatã pentru 
întocmire documentaþie 
de ofertare ºi participare 
la licitaþii. Salariu nego-
ciabil. Tel: 0749745309.  
(C.061020210009)

S.C. LISA Logistic Con-
trol angajeazã ºofe-

ri 3,5- 7,5 tone, intern. 
Salariu avantajos. Tel. 
0744167677; 0740004997.  
(C.081020210013)

ANGAJEZ vânzãtoa-
re, pizzar, ajutor piz-
zar. Tel. 0758860001.  
(C.111020210009)

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

ANGAJEZ doamnã pentru 
florãrie cu sau fãrã expe-
rienþã. Tel. 0735123756. 
(C.121020210013)

S.C. KRANZ EUROCEN-
TER angajeazã excava-
torist cu experienþã pen-
tru punctul de lucru din 
Curtea de Argeº. Salariu 
atractiv +tichete de masã. 
Relaþii: 0747034949. 
(C.131020210015)

ANGAJEZ spãlã-
tori auto cu experi-
enþã. Tel. 0751612237. 
(C.081020210016)

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

ANGAJEZ fete (re-
cepþionere ºi cameris-
te). Tel. 0728057242. 
(C.141020210004)

PARTIDA Romilor,, Pro 
Europa,, angajeazã o 
fatã- secretar în Piteºti. 
Cunoºtinþe avansate  
operare calculator. Tel. 
0744297300; 0787877855. 
(C.151020210003)

CÃMIN de bãtrâni ªtefã-
neºti, angajeazã asis-
tentã medicalã ºi in-
firmierã. 0747136475. 
(C.151020210003)

ANGAJEZ ºoferi TIR, 
transport intern/ ex-
tern, tur- retur. Tel. 
0787804506; 0766555155. 
(C.170920210002)

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

VLAICU GEORGE LUCIAN Întreprindere individu-
ală, cu sediul în comuna Boteni sat Boteni numărul 419, 
județul Argeș, anunță publicul interesat asupra depune-
rii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul ”Construire hală metalică de producție pen-
tru executarea prefabricatelor din beton”. propus a fi 
amplasat în comuna Boteni, sat Boteni, județul Argeș. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate 
la sediul APM Argeș, strada Egalității, numărul 50A, ju-
dețul Argeș în zilele de luni până joi, între orele 9-13.
Observațiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură 
și cu date de identificare la sediul APM Argeș, strada 
Egalității, numărul 50A. 

INTERFASHION DESIGN SRL, cu sediul în com. 
Bradu, jud. Argeş, angajează pe perioada nedeterminata 
3 OPERATORI CONFECŢIONERI pentru locatia din 

Com. Bradu (Arges). Condiţii angajare: Studii medii, 
cunoasterea limbii engleze, experienţă într-o poziţie 

similară min. 1 an.  Detalii, la 0749108922 sau e-mail: 
office@interfashion.ro

 S.C. angajează 
BULDOEXCAVATORIST. 

Detalii, la tel. 0799.909.991. 

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
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Angajam in conditii avantajoase personal cu experienta :
n LĂCĂTUŞI MECANICI ŞI INSTALATORI
n SUDORI AUTORIZAŢI.

Aşteptăm CV-urile la adresa de e-mail: 
recrutare.group@yahoo.com / Informaţii  la telefon   

+40 747.198.714 / +40 754.074.889 / +40 747.198.704.

Angajăm personal calificat pentru Italia, zona Milano:
n   FINISORI n MONTATORI RIGIPS
n  MONTATORI GRESIE, FAIANŢĂ
n  TÂMPLARI.

Aşteptăm CV-urile la adresa de e-mail: 
recrutare.group@yahoo.com / Informaţii  la telefon   

+40 747.198.714 / +40 754.074.889 / +40 747.198.704.

ANGAJEZ:
- ŞOFERI Sprinter pent-

ru comunitate;
- ŞOFER pentru camion 

24 t( comunitate). 
Tel. 0745426655.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

VERTICAL GROUP 
SPEDITION angajează 

MECANIC 
CAMIOANE. 
Salariu atractiv.

 Tel. 0754812152.

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

Firmă de construcții ANGAJEAZĂ: 
INGINERI și MAIȘTRI 

construcții, instalații, hidrotehnică 
și PERSONAL 

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

Relații la tel. 0723389777; 0722554651

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).

LIXLAND SRL angajează 
MUNCITOR NECALIFICAT. 

Calificarea se va face la locul 
de muncă. Pentru aplicare 

CV şi alte detalii, contact la 
0248/ 615510; 0374006420; 

office@lixland.ro.

RESTAURAT KM 80
(Autostrada A 1, Piteşti- 

Bucureşti), angajează 

BUCĂTAR. 
Tel. 0731365367.

S.C. NOVA FOAM angajează 
MANIPULANŢI 

SALTELE. 
Program de lucru: 8 ore/ zi, de 
L- V. Transport oraş decontat+ 
tichete de masă. Relaţii la tel: 

0743571440; e-mail: 
novafoamtrade@gmail.com

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.

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII 
angajează 

DULGHERI ŞI 
FINISORI. 

Tel. 0751403169.

TECHWISE Electronics 
angajează 

CONTABIL. 
Pentru mai multe detalii 

0743566969; 0751671610.

S.C. cu activitate în 
domeniul CADASTRULUI 

angajează 
OPERATOR 

CALCULATOR.  
C.V. la mail: iorsmarttopo

@yahoo.com

CM COLLECTION 
angajează

CROITORESE 
 cu experienţă,
lucru în serie.

Tel. 0744321518
/0728187286.

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

În ziua de 12.11.2021, orele 11.00, 
la sediul FOTBAL CLUB ARGEŞ 

se ORGANIZEAZĂ CONCURS 
pentru ocuparea postului  vacant de CONTABIL ŞEF. 

Relaţii la tel. 0248615531.

Anunț public privind decizia 
etapei de încadrare

S.C. FARPLAS & SMART SOLUTIONS S.A., 
titular al proiectului: “ Construire clădire teh-
nico-socială şi construcții anexe vopsitoriei”, 
anunță publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către Agenția pentru 
Protecția Mediului Argeş - nu se supune eval-
uării impactului asupra mediului, în cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului asu-
pra mediului şi de evaluare adecvată, pentru 
proiectul:”Construire clădire tehnico-socială şi 
construcții anexe vopsitoriei” propus a fi am-
plasat în oraşul Mioveni, satul Clucereasa, str. 
Depozitelor, nr. 4A, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care 
o fundamentează pot fi consultate la APM Ar-
geş cu sediul în Piteşti, str. Egalității, nr. 50, ju-
dețul Argeş, în zilele de luni-vineri între orele 
10-13, precum şi la următoarea adresă de inter-
net http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/ob-
servații la proiectul deciziei de încadrare în ter-
men de 10 zile de la data publicării anunțului pe 
pagina de internet a APM Argeş.

Societate de construcţii 
cu experienţă angajează 

INGINERI, 
MAIŞTRI în 
construcţii, 

MUNCITORI 
calificaţi şi necalificaţi.

 - salarii atractive - 
Tel.: 0799 803 583; 

0727 760 240.

ANUNŢ DE MEDIU
S.C TCM FILER FACTORY, cu sediul în com. Ţiţeşti, 
sat Valea Stânii, jud. Argeş, prin cererea depusă la APM 
Argeş a solicitat autoriziaţie de mediu pentru desfăşurar-
ea activităţii: “ Producţie filer calcar” în localitatea com. 
Ţiţeşti, sat. Valea Stânii, str. Depozitelor nr. 218.
Informaţii referitoare la prezenta activitate, precum şi 
eventualele sugestii şi contestaţii se pot obţine, respectiv 
depune, în scris, sub semnătură şi date de identificare la 
sediul APM Argeş, str. Egalităţii, nr. 50, tel. 0248/ 213099, 
în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea( afişarea) 
anunţului.

ANGAJEZ  
ŞOFERI TIR, 

transport intern/ 
extern, tur- retur. 
Tel. 0787804506; 

0766555155.

S.C ANGAJEAZĂ 

MUNCITORI 
NECALIFICAŢI 

în constucţii. 
Tel. 0724295535.

14.10.2021

proiect Grant capital de lucru acordat                                                                                                              
S.C ROM-VEGA TRADING  S.R.L.

ROM-VEGA TRADING  S.R.L anunță finalizarea proiectului cu titlul ”Proiect capital de 
lucru – ROM-VEGA TRADING  S.R.L”, proiect  nr. RUE 7446 înscris în cadrul Măsurii 
”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.
Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 180 de zile, începând cu data semnă-
rii contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ 
AIMMAIPE , respectiv 19.04.2021 

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea ROM-VEGA TRADING  S.R.L. 

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele: 

• menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
• menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o 
perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 834.813,75 (valoarea totala) din care: 725.925,00 lei 
grant si 108.888,75 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Oper-
ațional Competitivitate 2014-2020

Persoană de contact:

EUGEN POPESCU

Email : office@rvtrans.ro
tel: 0744 508 090

S.C. DIVVOS SRL, cu sediul în com. Mărăcineni, sat. Miceş-
ti, nr. 487 A, jud. Argeş, titular al proiectului: “Dezvoltarea 
actvităţii S.C. DIVVOS SRL în domeniul producţiei în me-
diul rural”( achiziţia de echipamente de producţie, respectiv 
linie automată de îmbuteliat apă în recipiente PET, cu ca-
pacitatea de îmbuteliere de maxim 3.500 sticle/ h, achiziţia 
de echipamente IT, achiziţia unui tocător mase plastice cu 
capacitatea de 84 kg/ h), propus a se implementa în comuna 
Miceşti, sat Miceşti, nr. 487 A, 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 mediului, nu se supune evaluării 
adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpu-
rilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactu-
lui asupra mediului de evaluare adecvată, pentru proiectul: 
“Dezvoltarea actvităţii S.C. DIVVOS SRL în domeniul 
producţiei în mediul rural”( achiziţia de echipamente de 
producţie, respectiv linie automată de îmbuteliat apă în re-
cipiente PET, cu capacitatea de îmbuteliere de maxim 3.500 
sticle/ h, achiziţia de echipamente IT, achiziţia unui tocător 
mase plastice cu capacitatea de 84 kg/ h), propus a se imple-
menta în com. Miceşti, sat. Miceşti, nr. 487 A, judeţul Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la APM Argeş, cu sediul în Piteşti, 
str. Egalităţii, nr. 50, jud. Argeş, în zilele de luni- vineri între 
orele 10.00- 13.00, precum şi la următoarea adresă de inter-
net: http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeş, în ter-
men de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de 
internet a APM Argeş.

SIM ESTATE INVEST angajează 

ŞOFERI TIR (posesori permis cat. C+ E) pentru 
comunitate( Polonia- Olanda, Polonia- Germania). 

Se lucrează cu semiremorcă dubă(box trailer). 
Diurnă 82 euro/ zi+ salariu de bază. Tel. 0742131270.

SC.DANCOS GALAXY TRANS. SRL, cu sediul în co-
muna Boteni, sat Boteni, numărul 396, județul Argeș 
anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Constru-
ire hală producție” propus a fi amplasat în comuna Bote-
ni, sat Boteni, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate 
la sediul APM Argeș, strada Egalității, numărul 50A, ju-
dețul Argeș în zilele de luni până joi, între orele 9-13.
Observațiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură 
și cu date de identificare la sediul APM Argeș, strada 
Egalității, numărul 50A. 
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FIRMĂ DE CONSTRUCŢII angajează 
 TEHNICIAN DEVIZE  
Cerinţe: studii superioare

 BULDOEXCAVATORIST 
 LĂCĂTUŞ MECANIC  INSTALATOR  
 MUNCITORI NECALIFICAŢI.

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

office@deltatermoconstruct.ro

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 FACTURARE cu experienţă 

şi cunoştinţe POS, case de marcat etc 
l MOTOSTIVUITORIST 

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.

Laguna Technology 
angajează 

ŞOFERI 
DUBĂ FRIGO 

40 TONE.
Relaţii, la tel.  

0721 369 137.

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  

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 29 OCTOMBRIE la sediul nostru din P-ţa Vasile Milea 
nr. 3, Casa Sindicatelor, et.1, Secretariatul ,,A” tel./fax:   0348.401.164  

sau  tel. 0723.918.928, zilnic  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  29 OCTOMBRIE 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.

29 OCTOMBRIE 2021

CNI Ideal Construct 
angajează în condiţii 
salariale avantajoase: 

MUNCITORI 
necalificaţi, FIERARI, 
BETONIŞTI, ZIDARI, 

DULGHERI, INSTALATO-
RI AUTORIZAŢI. 

Detalii suplimentare la tel. 
0774430829, 0746477683.

Angajăm personal calificat pentru Franţa, zona Paris:
n   FINISORI n MONTATORI RIGIPS
n  MONTATORI GRESIE, FAIANŢĂ
n  TÂMPLARI.

Aşteptăm CV-urile la adresa de e-mail: 
recrutare.group@yahoo.com / Informaţii  la telefon   

+40 747.198.714 / +40 754.074.889 / +40 747.198.704.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

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

Relatii tel. 0748192233

Societate de construcţii 
cu experienţă angajează 

INGINERI, 
MAIŞTRI în 
construcţii, 

MUNCITORI 
calificaţi şi necalificaţi.

 - salarii atractive - 
Tel.: 0799 803 583; 

0727 760 240.

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.    

 angajează 
pentru Piteşti 

(nedeterminat):

SUDORI
Tel. 0722.230.929.

SC ALFA ROM angajeaza 
pentru atelierul din Mărăcineni:

- LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE cu expe-
rienţă - 4 posturi, cunoscător desen tehnic;
- LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE începători 
- 3 posturi;
- OPERATOR DEBITARE PE FIERĂSTRĂU - 1 
post
- OPERATOR LASER DEBITARE TABLĂ - 1 post
- STIVUITORIST cu atribuţiuni recepţie materi-
ale- 1 post (să ştie să măsoare cu şubler şi ruletă);
- SABLATOR piese metalice - 1 post

Se oferă salariu motivant, transport pe ruta 
Piteşti - Mărăcineni, bonuri de masă.

Selecţia se face pe bază de interviu şi probă de luc-
ru. Informaţii la tel. 0726372251. CV, la e-mail: 

recrutare@alfarom.net   /   fax 0348401904.

SC angajează: 
 CONFECŢIONERI/

SURFILATORI 
cu expereinţă. 

Tel. 0720.638.047.

Societate comercială 
angajează 

ŞOFERI de transport 
internaţional 

TUR-RETUR si 
MECANICI 

AUTO 
- salarii atractive - 

Telefon 0727 760 240.

SC ZIP ESCORT SRL 
angajează  AGENŢI 
DE SECURITATE 

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

Societate construcţii 
angajează în condiţii 
salariale avantajoase: 

OPERATOR 
BULDOEXCAVATOR, 

INSTALATORI, 
MUNCITORI 

NECALIFICAŢI. 
Detalii suplimentare la 

tel. 0742.112.063.

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ: 

n MANAGER al SISTEMELOR de MAN
AGEMENT al CALITATII  n  PROIECTANT 
INGINER MECANIC n CONTROLOR 3D n 
FREZOR n  RECTIFICATOR n VOSITOR 
INDUSTRIAL n LĂCĂTUŞ MECANIC n 

INGINER/SUBINGINER  TEHNOLOG PRE
LUCRARI MECANICE. 

Dacă sunteţi interesaţi de un loc de muncă care vă oferă:
 Contract de muncă pe perioadă nedeterminată   Condiţii 
de muncă şi salarizare motivante   Al 13-lea salariu/an   
Tichete de masă (20 lei/tichet)   Decontare sumă trans-
port   Formare continuă   Posibilitate de deplasare în 
străinătate, în funcţie de postul ocupat.

Aşteptăm canditaturile dvs pe e-mail: 
mariamadalina.sandulescu@segulagrp.com; 

  Informaţii, la tel. 0372137142.  CV-urile pot fi 
lăsate şi la sediul societăţii noastre din 

Mioveni, C1-C10 Clucereasa.

Angajez ŞOFER 
PROFESIONIST 

INTERN. 
Tel. 0723276932. 

Firmă de construcții 
angajează: 

- DULGHERI 
- SUDORI - ZIDARI 

Relații, la tel. 
0761.348.179. 

CV-urile pot fi trimise 
la adresa de e-mail: 
corina@zeussa.ro

Angajez PERSONAL 
calificat/necalificat 

pentru PATISERIE/
COFETĂRIE. 
Tel. 0744.506.441.

Angajez în vederea 
COLABORĂRII 

PEDAGOG/
 ÎNVĂŢĂTOR. 

Tel. 0761.348.179.

Fabrică de mezeluri 
angajează în condiții 

avantajoase: 
 MANIPULANT

 MUNCITORI 
NECALIFICAȚI
Tel. 0348 411108.
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