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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND cãruþe ºi ºarete din 
lemn. Tel. 0765684151.  
(C.250820210014)

VÂND rotisoare pentru 
proþap. Tel. 0765684151.  
(C.250820210015)

STÂLPI, ºpalieri metalici noi 
pentru garduri- vie, 2,10 m, 
20 lei/ bucatã. 0765376535. 
(C.030920210009)

VÂND prune altoite pen-
tru þuicã. Tel. 0752912023. 
(C.060920210018)

Anunţuri la telefon
VÂND prune, 1 leu/ kg. Tel. 
0771257589. 

VÂNZĂRI
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

STRĂINE
VÂND Peugeot 407 ber-
linã, alb, diesel 2004, 
1560 cmc, preþ 1.700 
euro. Tel. 0732288123. 
(C.270820210022)

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND camerã la Cãmin în 
ªtefãneºti. Tel. 0720238912. 
(C.270820210008)

APARTAMENTE
2 camere

DE vânzare! Apartament 2 
camere, decomandat, et. 4,  
Negru Vodã( E.7). Tel. 0348/ 
421274. (C.190820210001)

VÂND apartament 2 ca-
mere, Craiovei, cf. 1. Tel. 
0741785027; 0722528297. 
(C.190820210013)

VÂND apartament Piteºti, 
Ceair - Calea Bucuresti, 2 
camere,  etajul 2,  bloc 4 ni-
vele, zonã liniºtitã  multa ver-
deaþã, acces uºor la spaþii 
comerciale, ºcoalã, piaþa 
centralã, parc, preþ 49.500 
euro. Tel. 0724046782. 
(C.310820210018)

VÂND apartament 2 ca-
mere, semidecoman-
dat, parter, Exerciþiu. Tel. 
0751191873; 0740226873. 
(C.060920210009)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND apartament 3 ca-
mere, decomandat, Ca-
lea Bucureºti. Preþ 57.000 
euro, negociabil. Tel. 
0743588581; 0726960318.  
(C.300820210018)

VÂND apartament 
3 camere, cf. 1, 

et. 2/ 4, Rãzboieni( 
bl. 4), 60.000 euro. 
Tel. 0723617738.  
(C.310820210011) 

VÂND apartament 3 ca-
mere, cf. 1, Topolove-
ni. Tel. 0758508639. 
(C.030920210004)

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

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

VÂND vilã nouã 168 mp+ 430 
mp teren, zona Fan Courier, 
mobilatã, utilitãþi, 135.000 
euro. Tel. 0745136877.  
(C.230820210014)

VÂND casã 5 camere: su-
fragerie, bucãtãrie mare, 
2 bãi+ dependinþe, fosã 
septicã, centralã pe peleþi, 
teren 1.800 mp, com. Cãli-
neºti, str. Ion Crãciun. Tel. 
0740122136; 0756812329.  
(C.270820210001)

PROPRIETAR vând casã 
3 camere renovatã recent, 
bucãtãrie, baie, beci  în Me-
riºani, Argeº la 18 km de Pi-
teºti.  Poziþie bunã, 39.000 
euro. Tel. 0732288123. 
(C.270820210021)

VÂND casã de roºu, din 

cãrãmidã, Stolnici- Iz-
bãºeºti. Tel. 0348/411288. 
(C.030920210023)

VÂND casã, com. Stolnici, 
toate utilitãþile.  0732522436.

TERENURI
VÂND TEREN 

50.000 mp, situat vizavi de 
reprezentanţa FORD, lângă

Jupiter City - Carrefour, 
deschidere 250 m.

Tel. 0799 00 88 22.

TEREN intravilan ªtefã-
neºti- Primãverii, 9.500 
mp, utilitãþi, parcelabil, 
negociabil. 0729151416.  
(C.080920210008)

VÂND teren 2.600 mp, 
Valea -Ursului- str. Sal-
câmilor. Tel. 0748584653. 
(C.230820210001)

VÂND teren 3.200 
mp, sat Uiasca- Bas-
cov. Tel. 0748584653. 
(C.230820210002)

VÂND teren 2.600 mp, 
Budeasa Micã, toate uti-
litãþile. Tel. 0734550762.  
(C.300820210004)

VÂND teren Bascov, 
sat Mica, 700 mp. Tel. 
0720037379.  (C.26082011)

VÂND teren 4.000 mp, la 4 
km de Carrefour, sat Cata-
nele- Argeº, 10 euro/ mp, ne-
gociabil. Tel. 0747225062.  
(C.030920210011)

VÂND teren 2.850 mp, la 8 
km de Piteºti. 0758508639. 
(C.030920210003)

VÂND teren vizavi Magic- 
Trivale, 520 mp, toate uti-
litãþile. Tel. 0786655743. 
(C.060920210003)

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.060920210004) 

VÂND teren 320 mp, Pi-
teºti- Nord, stradal, toate 
utilitãþile. Tel. 0740968881. 
(C.060920210007)

SPAŢII
OFER spre 

închiriere SPAŢIU 
COMERCIAL, 170 
mp, zona  Craiovei. 

Tel. 0723276932.

ÎNCHIRIEZ
HALĂ SERVICE, STRADAL, 

DEPOZITELOR, 
200 - 436 MP. 

TEL. 0799 00 88 33. 

PROPRIETAR închiri-
ez/ vând  spaþiu, par-
ter vilã, Banatului, trifa-
zic. Tel. 0744896025. 
(C.130820210005)

ÎNCHIRIERI
OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, semide-
comandat, recent renovat, 
zona Rãzboieni, preþ ne-
gociabil. Tel. 0763215677.  
(C.200820210001)

ÎNCHIRIEZ avantajos apar-
tament 2 camere, zona De-
deman. Tel. 0744963528. 
(C.020820210029)

ÎNCHIRIEZ apartament 2 
camere, Bucureºti( Virtuþii 
-Lujerului), mobilat complet. 
Tel. 0762840135.  (C.o.p.)

OFER închiriere garsonierã 
Gãvana 3, parter, mobilatã, 
utilatã. Tel. 0743047422.  
(C.300820210005)

PRIMESC în gazdã 
elevã la liceu, seri-
oasã. Tel. 0744837592. 
(C.310820210010)

OFER spre închiriere 
garsonierã Spitalul Mili-
tar, plata anticipat pe 1 
lunã. Tel. 0722913063. 
(C.260820210018)

OFER închiriere apar-
tament 4 camere, Ul-
tracentral, 250 euro. 

0766784250; 0766655832.  
(C.070920210001)

OFER închiriere apar-
tament Ultracen-
tral. Tel. 0721142341.  
(C.270820210018)

PRIMESC elevã în 
gazdã, Exerciþiu. Tel. 
0754604464; 0765262729. 
(C.270820210009)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere Gãvana III, 
bloc nou.  0765238658; 
0744364419. (C.b.f. 3304)

OFER închiriere aparta-
ment 3 camere, zonã cen-
tralã( fosta Bonita), mobilat, 
utilat. Tel. 0725850821.  
(C.020920210016)

OFER închiriere camerã 
mobilatã la 2 elevi/ studenþi, 
singuri în apartament. Tel. 
0731784746; 0770376682. .  
(C.030920210010)

OFER închiriere garsonierã 
ultracentral, de lux,  preþ 
200 euro. 0723472044.  
(C.030920210020)

OFER închiriere apar-
tament 3 camere, mo-
bilat, zona Bascov, 300 
euro. Tel. 0722720298.  
(C.030920210005)

ÎNCHIRIEZ garsonierã la 
casã, pentru 1 persoa-

nă, semicentral, conto-
rizatã, intrare separatã, 
450 lei. 0733929438. 
(C.030920210016)

OFER închiriere garsonierã 
ultracentral, de lux,  preþ 
200 euro. 0723472044.  
(C.030920210019)

OFER spre închiriere gar-
sonierã bloc nou, mobilatã, 
utilatã, zonã Nord, 250 
euro. Tel. 0772211976. 
(C.060920210010)

ÎNCHIRIEZ camerã ºi gar-
sonierã la vilã, Fabrica de 
Bere. Tel. 0723811919. 
(C.060920210015)

OFER închiriere apartament 
3 camere, Exerciþiu. Tel. 
0770262069; 0743816941. 
(C.060920210006)

OFER închiriere garso-
nierã, toate condiþiile, 
Smeura, 3.5 km Piteºti, 
550 lei. Tel. 0786333090.  
(C.060920210017)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, complet 
utilat, Tudor Vladimirescu, 
convenabil. 0770641345. 
(C.070920210002)

PRIMESC în gazdã la 
casã -curte, zona Poliþie- 
Rãzboieni. 0773331186.  
(C.070920210009)

OFER închiriere casã de lux, 

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, drãguþã curatã, 
locaþie centru. Tel. 0730549092. 
(C.110820210017)

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. 

(C.060920210008)

BRUNETÃ, sunã-mã ºi vin la tine! Piteºti. 
0727695729. (C.070920210011)

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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zona Craiovei. 0722448144.  
(C.080920210011)

DOAMNÃ singurã primesc 
în gazdã elevã/ elev, Exer-
ciþiu. Tel. 0732239150. 
(C.080920210003)

LOCURI DE VECI
VÂND un loc de veci 
cu contract prin bise-
ricã, Cimitirul din Triva-
le, preþ negociabil. Tel. 
0742152791; 0772271390.  
(C.030920210002)

VÂND cavou 4 locuri, 
în Cimitirul Sf. Gheor-
ghe, zona 1+ niºã se-
parat. Tel. 0744693641. 
(C.180820210010)

VÂND cavou 10 locuri, 
Cimitirul Sf. Gheorghe, 
zona 1. Tel. 0744693641. 
(C.180820210011)

CUMPĂRĂRI
AUTO

CUMPÃR  pentru dez-
membrare autoturisme, 
autoutilitare, camioane ºi 
semiremorci, Româneºti ºi 
strãine. Asigur transport, pla-
ta pe loc. Tel. 0723113772. 
(C.030920210026)

IMOBILIARE
CUMPÃR garsoni-
erã 22- 24 mp, Prundu, 
Depou, Gãvana. Ofer 
120.000 lei. 0756544065.  
(C.070920210006)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT doamnã pentru 
menaj, 3 zile/ sãp-
tãmânã( l, mi, v). 
Tel. 0728788888. 
(C.270820210005) 

MEDICALE
LOGOPEDIE/ psiholo-
gie.Tel. 0726367733. 
(C.250820210003)

PRESTĂRI
SERVICII

EXECUTÃM hidroizo-
laþii. Tel. 0723375370.  
(C.240820210001)

S.C. EXECUTĂ: 
- LUCRĂRI de  

CONSTRUCŢII 
- AMENAJĂRI, 

- TERMOSISTEM,
- INSTALAŢII electrice/ 

termice/ sanitare.
Tel. 0731 939 021.

ZUGRAV. 0721758547. 
(C.260820210003)

CADASTRU-carte funciarã! 
Terenuri-480 lei! Aparta-

mente-250 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.180820210001)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.300820210003)

TRANSPORT marfã, 
mutãri mobilier, diver-
se. Tel. 0745015619.  
(C.300820210008)

TRANSPORT mar-
fã. 0770346626. 
(C.310820210016)

EXECUT gresie, fai-
anþã, plus interior/ exte-
rior. Tel. 0747503102. 
(C.310820210007)

ECHIPÃ executã zugrã-
veli scãri bloc, case la 
roºu, interioare ºi exteri-
oare, . Tel. 0744786495. 
(C.010920210019)

EXECUT zugrãveli, glet, la-
vabilã, gresie, faianþã,   par-
chet, rigips. 0748145223. 
(C.020920210010)

MEDITAŢII
OFER meditaþii matema-
ticã inclusiv recuperarea 
materiei, condiþii avanta-
joase. Tel. 0745520582. 
(C.310820210013)

MATEMATICÃ orice nivel. 
Prima ºedinþã gratis. Posibil 
acasã la elev. 0726348243. 
(C.020920210018)

MEDITEZ matema-
ticã clasele V- XII, ori-
ce nivel. 0726800669.  
(C.030920210022)

PIERDERI
PIERDUT casã de marcat 
seria ZCS025738, NUI. 
5000632496, aparþinând 
societãþii Man Car Taxi 
SRL, CUI 42332110, J03/ 

394/ 2020 . Se declarã nulã.  
(C.080920210009)

MATRIMONIALE
DOMN, 50 ani, fãrã 
obligaþii doresc cunoº-
tinþã cu doamnã, vârstã 
apropiatã. 0743356969.  
(C.240820210012)

DOMN, 49 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie, cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.150720210001)

DOMN, serios caut 
doamnã pentru cãsãto-
rie. Tel. 0753472777.  
(C.160820210021)

DOMN, pensionar, doresc 
prietenie ºi menaj, eventual 
cãsãtorie. Tel. 0785621217. 
(C.300820210002)

DOMN prezentabil caut dnã 
discretã, de caracter, re-
laþie stabilã. 0728856281. 
(C.270820210014)

BÃRBAT, ºaten, 35 ani, 
lucrez în construcþii, locu-
iesc singur caut doamnã 
pentru a întemeia o fami-
lie, ori la mine, ori la tine. 
Rog seriozitate ºi sinceri-
tate. Nu rãspund la nume-
re private. 0730676783. 
(C.010920210001)

43 ani, fãrã obligaþii 
caut fatã de vârstã apro-
piatã. Tel. 0748543978. 
(C.070920210005)

DOMN, 51 ani, vãduv do-
resc cunoºtinþã doam-
nã serioasã, vârstã 
35- 50 ani pentru cãsã-
torie. Tel. 0747056170.  
(C.080920210004)

ANIMALE
VÂND 7 câini ciobãneºti( 
5 masculi ºi 2 femele), 
Asia Centralã, carnete 
de sãnãtate. Deþin am-
bii pãrinþi. 0720061676. 
(C.180820210012)

VÂND cãþeluºi ciobã-
neºti carpatini ºi pechi-
nezi rasã purã, preþ ne-
gociabil. 0725183581.  
(C.300820210001)

MICI AFACERI
PROPRIETAR ofer închiri-
ere I.T.P. la cheie, poziþie 
excelentã. 0737794785.  
(C.060920210016)

ANGAJĂRI
ANGAJEZ ºofer TIR cu 

experienþã pe relaþia Ro-
mânia- Franþa, tur- re-
tur.  Salariu fix+ bonu-
suri. Tel. 0745002452. 
(C.100820210005)

ANGAJEZ tâmplar- ta-
piþer ºi croitoreasã. Tel. 
0720426093; 0743356969. 
(C.230820210021)

S.C. angajeazã fai-
anþari, zugravi, rigip-
sari, muncitori necalifi-
caþi. Tel. 0760777077.  
(C.040820210009)

ANGAJEZ personal 
spãlãtorie covoare, Bas-
cov. Tel. 0743935760.  
(C.240820210032)

ANGAJEZ barman- os-
pãtar cu experienþã mi-
nimã. Tel. 0744356419. 
(C.250820210011)

S.C. Vulturul & Company cu 
sediul în Mioveni  angajea-
zã ºoferi categoria D, pen-
tru transport persoane. Tel. 
0756193692; 0742083726. 
(C.250820210007)

ANGAJEZ personal spãlã-
torie auto cu/ fãrã expe-
rienþã. Tel. 0766777130. 
(C.180620210001)

ANGAJÃM ºoferi pen-
tru comunitate pe 3,5 
tone. Tel. 0737316400. 
(C.090820210023)

ANGAJEZ meseriaºi în 
construcþii. 0766301300.  
(C.190820210009)

ANGAJÃM facturistã -ope-
rator calculator, full time. 
Detalii la tel: +0743668377 
/ +40743767026.  (C.f. 
5154)

S.C. angajeazã muncitor 
manipulant pentru sor-
tare mase plastice. Tel. 
0764497744; 0737974499.  
(C.310820210012)

„LA NEA ILIE”  angajea-
zã ajutor bucãtar ºi grãta-
ragiu. Tel. 0725198004. 
(C.160620210005)

ANGAJEZ zidari, dulgheri, 
fierari. Program lucru 07.30- 
17.00. Tel. 0726998746.  
(C.260820210007)

S.C. Angajeazã manipu-
lator depozit ºi ambalatori 
produse alimentare( fete ºi 
bãieþi). Tel. 0723384917. 
(C.270820210006)

S.C. angajeazã instalator 
instalaþii termice ºi sani-
tare. Tel. 0751767635.  
(C.010920210003)

ANGAJÃM zugravi, zi-
dari. Tel. 0720538595. 
(C.010920210014)

ANGAJEZ ºofer pentru 
dubã 3.5 t, transport în 
þarã. Tel. 0756607700. 
(C.010920210005)

CÃMIN îngrijire persoa-
ne vârstnice, Piteºti an-
gajeazã  infirmiere. Re-
laþii, la tel. 0743057924. 
(C.020920210001)

S.C. Angajeazã munci-
tori calificaþi ºi necalificaþi 
în domeniul construcþiilor. 
Relaþii la tel: 0749745309.  
(C.020920210012)

STELMAR Comimpex an-
gajeazã ºofer camion, curse 
tur- retur. Tel. 0762298728. 
(C.020920210025)

S.C. angajeazã sudo-
ri: argon, electric, CO2 
ºi lãcãtuºi. 0740941086. 
(C.030920210007)

ANGAJÃM muncitori pen-
tru reþele de curent, apã, 
canalizare ºi subtraver-
sãri. Tel. 0745238963.  

(C.060920210002)

ANGAJEZ ºoferi TIR cu 
experienþã transport intern. 
Salariu 5.000 -6.000 lei. 
Posibilitate platã sãptã-
mânal. Tel. 0723113772. 
(C.030920210024)

ANGAJEZ ºofer TIR, cu 
experienþã, pentru Turcia 
(tur-retur), 500 euro/ cur-
sã sau pe gol, 350 euro + 
salariu. Tel. 0723113772.  
(C.030920210025)

NAZAR Rest 27 S.R.L. 
Piteºti- Argeº angajeazã 
bucãtar. C.V. la e- mail: 
alex.ungheanu@yahoo.
com. (C.030920210006)

S.C din Piteºti angajeazã 
mecanic camion cu experi-
enþã pentru service mobil. 
Salariu 1.000 euro+ bo-
nusuri. Tel.  0723113772.  
(C.030920210027)

ANGAJEZ muncitor pen-
tru parc dezmembrãri 
auto, platã zilnicã sau lu-
nar, cu contract de mun-
cã. Tel. 0721956599. 
(C.030920210028)

CLINICÃ Stomatologicã 
angajeazã personal curãþe-
nie. CV la e-mail: jobs-
tomatologie@gmail.com 
(C.060920210001)

S.C. BAB LKW Cargo, Pi-
teºti angajeazã ºoferi pen-
tru comunitate cu experi-
enþã. Salariu lunar 2.500 
euro. Tel. 0727110422.  
(C.070920210003)

FIRMÃ de Construcþii an-
gajeazã meseriaºi califi-
caþi ºi necalificaþi în con-
strucþii, pentru lucrãri în 
Piteºti. Tel. 0740531263. 
(C.070920210014)

ANGAJÃM ospãtari ºi pi-
coliþe part time/ full time, 
perioadã nedetermi-
natã. Tel. 0728119444. 
(C.070920210007)

ANGAJEZ ospãtar Dany 
s Bistro- lângã B.C.R 
în  centru, luni- vineri, li-
ber sâmbãtã ºi duminicã . 
(C.070920210008)

ANGAJEZ  VÂNZÃTOARE 
MAGAZIN ALIMENTAR 
NON- STOP, STRADA TE-
ILOR. TEL. 0744435772. 
(C.070920210017)

ANGAJÃM urgent agenþi 
de securitate cu experienþã 
pentru transport feroviar. 
Salariu + diurnã 2.500 lei 
ºi transport asigurat. Tel. 
0799746324; 0737039536. 

SOCIETATE de Pazã din 
Bucureºti angajeazã agenþi 
de securitate, pentru obiec-
tivul Teatrul Naþional Bu-
cureºti. Transport gratuit. 
0722280144.

FIRMÃ de transport an-
gajeazã ºofer cat. B, cu 
experienþã pentru comu-
nitate. Tel. 0721739745. 
(C.080920210010)

ANGAJEZ ºofer dubã 3.5 
t( prelatã) pentru trans-
port marfã intern, pro-
gram de luni pânã vineri. 
Se lucreazã cu dispecer. 
0728235750. dupã ora 
17.00. (C.080920210007)

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

COMEMORĂRI
Au trecut 7 ani de durere în 

singurãtate de la plecarea pe 
tãrâmul veºniciei, de unde ne 

vegheazã scumpa noastrã 
soþie, mamã ºi bunicã, 

Dr. ing. MARIANA ISAC. 
Împreunã cu cei ce au cunoscut-o ºi 

îndrãgit-o, vom depune o floare pe cripta-i 
rece, sâmbãtã 11 septembrie 2021, 
la Cimitirul Sf. Gheorghe, din Piteºti.

ANGAJEZ 
MUNCITORI 
Tel. 0746293114.

ANUNT PUBLIC PRIVIND ETAPA DE INCADRARE
S.C. HISRA CONSTRUCTORA S.R.L, anunţă publicul inte-
resat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru 
planul „Intocmire P.U.Z. pentru construire imobil locuinte 
colective”, in municipiul Pitesti, b – dul Libertatii, nr. 18B, jud. 
Arges – se supune procedurii de adoptare fara aviz de mediu, 
în conformitate cu HG. nr. 1076/2004,  nu este necesara re-
alizarea evaluarii de mediu:
Motivele care au stat la baza luării deciziei: 
• ca urmare a consultării electronice a membrilor Comitetului  
Special Constituit pana la data de  06.09.2021;
• Prevederile H.G. nr. 1076/2004 - privind stabilirea procedurii 
de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, cu 
modificările şi completările ulterioare ;  
• Pe parcursul derulării etapei procedurii de reglementare, 
publicul a fost înştiinţat asupra depunerii solicitării avizului 
de mediu, prin anunţuri repetate în presă. Nu s-au înregistrat 
reacţii negative din partea publicului referitoare la planul mai 
sus menţionat.   
Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al 
proiectului propus pot fi consultate la sediul APM  Arges din 
Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50 A in perioada  (10 zile de la pub-
licare).
Observatiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura si cu 
date de identificare la sediul APM Arges str. Egalitatii, nr. 50 A 
in perioada (10 zile de la publicare).

ANGAJĂM PERSOANĂ 
pentru CURAŢENIE, cu 
experienţă în domeniu, 

domiciliată în Bradu/ Piteşti/ 
Mioveni, pentru sediul nos-
tru din Comuna Bradu, Str. 

Tăbăcăriei nr. 15A. Program 
de lucru parţial - LUNI, 

MIERCURI ŞI VINERI, între 
orele 8:30 - 16:30. Respons-

abilităţi: asigură curaţenia 
generală în birouri şi spaţiile 
anexe (grup sanitar, holuri, 
etc.) din sediul societăţii.

CV, mail: office@lupagps.ro
Tel. 0348445523.

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
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SC Askoll Romania SRL 
angajează 

STIVUITORIST. 
CV-urile se primesc pe: 
fax, e-mail şi la sediul 
societăţii noastre: com 

Mărăcineni, sat Ar-
geşelu nr. 537G. Fax: 
0248208620. E-mail: 
dan.ene@askoll.com

e-mail: 
oana.constantinescu@

askoll.com

ZARIS AUTOCOM 
angajează: 

D FACTURIST 
D MECANIC întreţinere 
D MUNCITORI necali-
ficaţi D AMBALATORI 

pâine D ŞOFERI/
DISTRIBUIŢIE. 
Salarii atractive. 

Tel. 0729.218.498, 
0724079452. 

Se oferă şi cazare pentru 
cei interesaţi.

S.C. ANGAJEAZĂ 
MUNCITORI CALIFICAŢI ŞI 

NECALIFICAŢI ÎN CONSTRUCŢII. 
Tel. 0729113920.

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează 
- MACARAGIU gr.E (Macară turn cu comandă la sol) 

- ȘOFER CAMION 40T, experienţă min 2 ani.
Program de lucru de luni până vineri. Se acordă 
salariu motivant, bonusuri şi tichete de masă.  

Relaţii, la telefon 0741.052.070.

SC angajează: 
 CONFECŢIONERI/

SURFILATORI 
cu expereinţă. 

Tel. 0720.638.047.

S.C ANGAJEAZĂ 
ŞOFER CISTERNĂ 

ALIMENTARĂ, 
transport intern. 
Tel. 0728139001.

SOCIETATE COMERCIALĂ cu sediul pe platforma  
IATSA Ştefanesti, (la 1000m de fostul IMEP), angajează 

CONTABIL, 
contabilitate primara(receptii, facturi ieşire marfă, 
stocuri, inventare etc. Cunoaşterea programului VIS-
CONTY constituie un avantaj), normă întreaga, nedeter-
minat, salariu motivant şi bonuri de masă.

Sunaţi vă rog la 0732406170 sau trimiteti CV la 
marcelabivoleanu@yahoo.com.

ANGAJEZ part -time 
PERSONAL chiar şi 

PENSIONARI, pentru 
magazin mobilă. 
Tel. 0742474006.

ANGAJEZ 
ŞOFER 

distribuţie detergent şi 
produse cosmetice. 

Tel. 0733446000.

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ:

n OPERATOR MAŞINI 
COMANDĂ NUMERICĂ 

n CONTROLOR 3D
n FREZOR n  RECTIFICATOR

n LĂCĂTUŞ MECANIC
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 
salariu/an n  Tichete de masă (20 lei/tichet) n  Decon-
tare sumă transport n  Formare continuă n  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.

CRONOS angajează 
MUNCITORI 
NECALIFICAŢI 

în DEPOZIT MATERIALE 
de CONSTRUCŢII Albota. 

Tel. 0744.706.707.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze 

- MUNCITORI necalifi-
cati (SĂPĂTORI). 

Tel. 0722301315.

ANUNT PUBLIC 2
S.C. KITISAB EUROCOMPLEX SRL cu sediul în sat Schiau, 
comuna Bascov, str.Schiau nr. 167A, cam. 4, jud. Argeş, titular 
al planului/programului Planului Urbanistic Zonal - schimbare 
desţinaţie, introducere în intravilan şi reglementare urbanistică 
în vederea realizării investiţiei:”CONSTRUIRE HALA METAL-
ICA -FABRICĂ PENTRU PRODUCEREA ARTICOLELOR 
DIN MASE PLASTICE” amplasat în oraşul Costeşti, sat Broşte-
ni, nr. cadastral 80366, judeţul Argeş, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de 
mediu pentru planul/ programul menţionat şi declanşarea etapei 
de încadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Argeş, din localitatea 
Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, de luni pâna joi între 
orele 9.00 - 11.00 .
Observaţii/ comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul 
APM Argeş în termen de 15 zile de la data publicării anunţului.

COMUNICAT DE PRESA
PRIVIND DISTRIBUIREA DE DIVIDENDE

Societatea VINALCOOL ARGES S.A., cu sediul social in mun. Pitesti, b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, jud. Arges, avand C.U.I. RO 128620 si numar de 
ordine in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Arges J03/42/1991, fax: 0348/730770, e-mail: office@vinalcoolarges.ro., tranzactionata la Bursa de 
Valori Bucuresti-ATS/AERO,  cu simbolul VIAG, urmare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 94/ 25.05.2021, aduce la cunostinta 
actionarilor modalitatea de distribuire a dividendelor aferente exercitiilor financiare ale anilor 2019 si  2020, dupa cum urmeaza:
Pentru anul 2019 - valoarea bruta a dividendului  este de 0,0580 lei/actiune; impozitul pe dividende aferent va fi retinut la sursa, in cotele prevazute de 
legislatia in vigoare la data platii.
Pentru anul 2020 - valoarea bruta a dividendului  este de 0,1266 lei/actiune; impozitul pe dividende aferent va fi retinut la sursa, in cotele prevazute de 
legislatia in vigoare la data platii.
Plata dividendelor se va face incepand cu data de 20.10.2021 pana la data de 19.10.2024 pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare 29.09.2021 
(ex-date 28.09.2021) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA nr. 
94/ 25.05.2021.
Plata dividendelor nete cuvenite actionarilor VINALCOOL ARGES S.A. este supusa prevederilor legale generale in materia prescriptiei , fiind prescriptibila 
in termen de 3 (trei) ani de la data platii . Perioada de derulare a platii dividendelor aferente anilor financiari 2019 si 2020 este 20.10.2021( data platii) - 
19.10.2024 (ultima zi de plata), respectiv 20.10.2024 data invalidare.
Plata dividendelor va fi efectuata de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA, iar agentul de plata desemnat este CEC BANK SA- conform procedurii descrise 
mai jos.
 Modalitatile si termenele de plata a dividendelor:
I. Plati in numerar pentru actionarii persoane fizice
Pentru actionarii persoane fizice, care nu solicita si/sau nu transmit documentele necesare pentru plata prin transfer bancar,  plata dividendelor se va putea 
face in numerar, prin punere la dispozitie de catre VINALCOOL ARGES  S.A. a sumelor cuvenite la unitatile bancare CEC BANK S.A., aflate in mediul 
urban si in mediul rural, din intreaga tara, prin intermediul societatii  DEPOZITARUL CENTRAL S.A., incepand cu data de 20.10.2021.
Actionarii persoane fizice se vor putea prezenta la unitatile bancare CEC BANK S.A., orarul de ridicare a dividendelor incadrandu-se in orarul de lucru al 
unitatilor bancare CEC BANK S.A.
Plata dividendelor la unitatile CEC BANK S.A. se face numai catre actionarii persoane fizice, astfel:
1. Pentru Actionarii persoane fizice rezidente care se prezinta personal la ghiseu, plata dividendelor se face in baza actului de identitate avand inscris codul 
numeric personal (C.N.P.).
2. Pentru Actionarii persoane fizice nerezidente care se vor prezenta personal la ghiseu, plata dividendelor se face in baza pasaportului avand inscrise seria 
şi numarul.
3. Pentru Actionarii persoane fizice avand varsta sub 14 ani plata dividendelor se face reprezentatului legal in speta – tutorele/parintele minorului, in baza 
urmatoarelor documente: certificatul de naştere al actionarului care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul si fotocopie certificata pentru conformitate cu origi-
nalul (fotocopia se retine), actul juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care nu este unul dintre parinti si fotocopie certificata pentru conformitate cu 
originalul (fotocopia se retine) şi actul de identitate al tutorelui/parintelui si fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).
4. Pentru Actionarii persoane fizice avand instituita curatela, plata dividendelor se face prin curatorul respectivei persoane, in baza urmatoarelor docu-
mente: actul de identitate al actionarului care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul si fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine), 
actul juridic ce instituie curatela si fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si actul de identitate al curatorului si foto-
copie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).
5. Pentru Actionarii persoane fizice care nu se prezinta personal la ghiseu ci mandateaza in acest sens o alta persoana, plata dividendelor se face imputer-
nicitului respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: procura speciala autentificata la notariat care cuprinde imputernicirea de ridicare a divi-
dendelor eliberata cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei in care se efectueaza plata, cu exceptia cazului in care imputernicirea are un termen de valabilitate 
mai mare de 3 ani si este valabila la data la care se efectueaza plata si fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) şi actul de 
identitate al imputernicitului si fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).
Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea 
trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.
6. Situatii speciale:
In cazul actionarilor persoane fizice decedati, plata dividendelor se va putea face catre mostenitorii acestora numai dupa ce, in prealabil, mostenitorii vor 
solicita DEPOZITARULUI CENTRAL SA inregistrarea transferului de actiuni ca efect al succesiunii, iar Beneficiarul va recalcula dividendele cuvenite 
acestora..
In cazul instrumentelor financiare detinute in coproprietate de doi sau mai multi actionari, plata sumelor de bani se va realiza in contul indicat de catre 
toti coproprietarii in baza solicitarii comune adresata DEPOZITARULUI CENTRAL SA sau in numerar cu conditia ca toti coproprietarii sa se prezinte la 
ghiseul CEC BANK SA, personal sau prin reprezentant legal si/sau conventional sau vor fi virate Participantului al carui Clienti sunt.
Costurile si comisioanele aferente platii dividendelor vor fi suportate de catre actionari.
II. Plati prin transfer bancar (in conturi deschise in lei la o banca din Romania) pentru actionarii persoane fizice si juridice.
Incepand cu data prezentului comunicat actionarii persoane fizice si juridice, care doresc plata dividendelor prin transfer bancar, pot solicita si transmite 
catre DEPOZITARUL CENTRAL S.A. documentele platii dividendelor dupa cum urmeaza :
1. Detinatorii de instrumente financiare persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, vor prezenta DEPOZITARULUI CENTRAL 
S.A. formularul de colectare cod IBAN, in care se va indica banca si contul de lei ( cod IBAN) deschis pe numele Detinatorului de instrumente financiare ( 
modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central – www.depozitarulcentral.ro), insotita de :
- Copie act de identitate valabil in care sa fie lizibil codul numeric personal - certificata de titular  “ conform cu originalul”.
- Extras de cont sau document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele Detinatorului de instrumente 
financiare , cu precizarea codului IBAN  - in original sau in copie certificata de titular “ conform cu originalul”;
- Copia documentelor care atesta calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau conventional, daca este cazul – certificata de titular “ conform cu 
originalul”.
2. Detinatorii de instrumente financiare persoane juridice, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, vor prezenta DEPOZITARULUI CEN-
TRAL S.A. formularul de colectare cod IBAN, in care se va indica banca si contul de lei (cod IBAN)  deschis pe numele Detinatorului de instrumente 
financiare ( modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central – www.depozitarulcentral.ro), insotita de :
- Copie a certificatului de inmatriculare - certificata de titular “ conform cu originalul”.
- Copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii a semnatarului cererii (certificat constatator emis de registrul comertului/ 
entitatea echivalenta – pentru entitatile de nationalitate straina) – certificata de titular “ conform cu originalul”.  
- Copia documentelor care atesta calitatea de reprezentant conventional a semnatarului cererii, daca este cazul – certificata de titular “ conform cu origi-
nalul”.
- Extras de cont sau un document eliberat de banca ( semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele titularului- persoana juridica 
, cu precizarea codului IBAN - in original sau in copie certificata de titular “conform cu originalul”.
Solicitarile de virare a dividendelor in cont bancar se vor transmite la adresa: Depozitarul Central SA – Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34 – 36, Sector 2 sau vor 
fi depuse la sediul Depozitarului Central SA.
Toate solicitarile vor contine email-ul si/sau numarul de telefon la care pot fi contactati actionarii in eventualitatea unor clarificari.
Plata dividendelor se va face de catre operatorul DEPOZITARUL CENTRAL SA prin transfer bancar incepand cu data de 20.10.2021, dupa primirea si 
verificarea documentatiei.
Costurile si comisioanele aferente platii dividendelor vor fi suportate de catre actionari.
3. Actionarii persoane fizice sau juridice care la data de 29.09.2021 (ex-date 28.09.2021), data de inregistrare conform Hotararii AGOA  nr. 94/25.05.2021, 
detin actiuni emise de VINALCOOL ARGES S.A., in conturi deschise la Participanti la sistemul DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. (societati de servicii 
de investitii financiare si banci), vor primi dividendele aferente detinerilor respective, in contul participantilor respectivi.  
Plata dividendelor se va face de catre operatorul DEPOZITARUL CENTRAL SA prin transfer bancar in contul participantilor, incepand cu data de 
20.10.2021.
Costurile si comisioanele aferente platii dividendelor  se suporta de catre actionari.
III. Persoanele fizice/juridice nerezidente
In vederea aplicarii prevedrilor din Legea 571/2003 actualizata, pentru aplicarea acordurilor de evitare a dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit 
si capital si pentru aplicarea prevederilor privind regimul fiscal comun pentru actionarii rezidenti ai unor tari membre ale UE sau AELS, nerezidentul va 
depune certificatul de rezidenta fiscala, in original, eliberat de catre autoritatea competenta din statul de rezidenta, la sediul social al VINALCOOL ARGES 
S.A., din mun. Pitesti, b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, jud. Arges. In cazul in care, actionarul nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala, impozitul retinut 
se va calcula prin aplicarea cotei aplicabila actionarilor rezidenti.
IV. Orice modificări de date în registrul acţionarilor deținut de DEPOZITARUL CENTRAL SA se efectuează pe baza solicitarii acționarului/împut-
ernicitului acestuia și se realizează numai de către DEPOZITARUL  CENTRAL S.A.
De asemenea, DEPOZITARUL CENTRAL S.A. și CEC BANK S.A. , pot solicita informații suplimentare după verificarea cererilor de plată a dividendelor 
aferente anilor 2019 si 2020.
V. Acționarii sunt rugați să întreprindă demersurile necesare în vederea actualizării datelor personale de identificare la DEPOZITARUL CENTRAL 
S.A., deoarece în situația în care se solicita plata în baza unor documente de identificare care nu corespund datelor existente în registrul deținut de 
DEPOZITARUL CENTRAL S.A., plata nu poate fi procesată.
Acționarii rezidenţi, persoane fizice şi juridice, trebuie să fie înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL S.A. cu carte de identitate emisă în România, care să 
conţină un Cod Numeric Personal, respectiv cu document care atestă Codul de Înregistrare Fiscală, atribuit de organul fiscal din România.
Acţionarii nerezidenţi trebuie să fie înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL S.A. cu documente de identificare care să conţină Numărul de Înregistrare 
Fiscală pentru persoane fizice sau cu documente care atestă Codul de Înregistrare Fiscală pentru persoane juridice, atribuite de organul fiscal din România.
Numărul de Înregistrare Fiscală pentru persoane fizice şi Codul de Înregistrare Fiscală pentru personae juridice se obţin conform prevederilor Legii nr. 
207/2015 privind Codul de Procedură fiscală şi a Ordinului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3725/19.12.2017 pentru aprobarea formularelor 
de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal. Totodată, acţionarii nerezidenţi sunt obligaţi să se 
înregistreze la DEPOZITARUL CENTRAL S.A. cu adresa completă şi corectă din țara de rezidenţă declarată.
VI. Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducere legalizata in limba romana, iar daca sunt emise de o autoritate straina, acestea 
trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.
Informatii suplimentare se pot obtine de la:
– sediul VINALCOOL ARGES S.A.  din mun. Pitesti, b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, jud. Arges , la adresa de email: office@vinalcoolarges.ro,  sau la telefon 
0754240002.
– Depozitarul Central SA, la adresa de email dividende@depozitarulcentral.ro sau la telefon 021.4085800
–  Agentul de plata – CEC BANK SA, orice ghiseu din toata tara.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, Presedinte C.A., Dragusin Marian                                                                        
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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 INGINER CHIMIST l ȘOFER categora 
C+ E transport intern (prelată + cisternă) 
l INGINER mecanică/electromecanică 

l MOTOSTIVUITORIST l MUNCITOARE 
fibră de sticlă l CONSILIER VÂNZĂRI l 

AMBALATORI LICHIDE AUTO. 
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.

ANGAJEZ 
ŞOFERI 

TIR. 
Tel. 0744755702.

Angajez 
LUCRĂTOR 

COMERCIAL 
gresie - faianță - adeziv 
şi MANIPULANT.

Tel. 0723276932.

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 24 SEPTEMBRIE 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  24 SEPTEMBRIE 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.

24 SEPTEMBRIE 2021

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII 
angajează

MUNCITORI 
calificaţi în construcţii   

Relaţii, la tel. 0724.635.724.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

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

Relatii tel. 0748192233

FIRMĂ DE TRANSPORT 
ANGAJEAZĂ 

ŞOFERI TIR 
PENTRU COMUNITATE. 

SALARIU 2.400 EURO. Tel. 
0733799935; 0736620666.

ANGAJEZ 
ŞOFER 

pentru LIVRARE 
PRODUSE de 

PANIFICAŢIE. 
Tel. 0756049965.

HOTEL VICTORIA angajează: 
n BUCĂTAR n AJUTOR 
BUCĂTAR n OSPĂTARI

n RECEPŢIONERĂ 
n CAMERISTĂ  n  

PERSONAL întreţinere hotel 
(INSTALATOR, 

ELECTRICIAN, LĂCĂTUŞ). 
Tel. 0722.320.047, 
între orele 8.00 - 16.00.

S.C. ANGAJEZĂ  
MUNCITORI NECA
LIFICAŢI(BĂRBAŢI). 

Tel. 0724295535.

SOCIETATEA COMERCIALA 
ADIDANA  ANGAJEAZĂ 

MOTOSTIVUITORIST CU 
ATESTAT CATEASCA, JUD. 

ARGEŞ. CV-URILE SE TRIMIT 
LA ADRESA DE E-MAIL: 
secretariat@adidana.ro;

Tel. 0722 661866.

Firmă de construcții 
angajează 

DULGHERI 
Relații, la telefon. 

0761.348.179. 
CV-urile pot fi trimise 

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

SC angajează 
MANIPU

LANŢI.
Tel.  0720709060. 

ANGAJĂM 
ŞOFER pentru transport Intern.

Pentru a face parte din echipa, aveti nevoie de:
• Permis categoria C+E
• Card Tahograf Digital;
• Atestat de Marfuri ( CPC)

Pachet salarial atractiv .
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la 

numărul de telefon: 0749201065.

S.C. ANGAJEAZĂ DULGHERI/ 
MONTATORI ŢIGLĂ 

METALICĂ. Tel. 0729113920.

SERVICE TOP AGRO S.R.L. angajeaza în condiţiile 
legii MUNCITORI și ŞOFERI DISTRIBUŢIE 
pentru depozit materiale de construcţii din Calinesti. 
Se oferă pachet salarial atractiv şi bonuri de masă. 

Relaţii la tel. 0745.056.264, 0757074456. CV-urile se 
pot trimite pe adresa de e-mail: dan@servicetopagro.ro

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.    

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

ABATOR BASCOV 
angajează 

în condiții avantajoase: 
MĂCELAR, 

TRANȘATOR, 
MĂȚĂRESE, 

MUNCITORI 
NECALIFICAȚI. 

Tel. 0744.314.995.

CENTER TEA& CO angajează 
ŞOFERI TIR, 

pentru curse tur- retur Franţa.
 Tel. 0732406680.

PGC GALVAN PRODMET angajează PERSONAL 
CALIFICAT şi NECALIFICAT - INGINER CHI

MIST, GALVANIZATORI, MANIPULANŢI MĂR
FURI, AMBALATORI. C.V. la: office@galvanizate.ro. 
Relaţii la tel. 0742073764 sau la sediul din Mărăcineni, 

sat. Argeşelu, nr. 537 bis( Platforma Overland)

Angajăm 

COFETAR 
cu experienţă. 

Tel. 0729.886.887.

S.C. ARGIF S.A. 
angajează: INGINERI 

PRODUCŢIE OFERTARE. 
Cerinţe: cunoştinţe 

program Doclib şi expe-
rienţă. Tel. 0248/ 219309.

Societate de construcţii 
cu experienţă angajează 

INGINERI 
în construcţii, MUNCI
TORI CALIFICAŢI şi 

NECALIFICAŢI.
 - salarii atractive -

 Telefon 0799 803 583; 
0727 760 240.

Societate comercială 
angajează 

ŞOFERI de transport 
internaţional TUR-RE-

TUR şi MECANICI 
AUTO.

 - salarii atractive -
 Telefon 0727 760 240.

n FINISORI n MONTATORI 
RIGIPS n MONTATORI 

GRESIE, FAIANŢĂ
n  TÂMPLARI

+40 747.198.714  
+40 754.074.888   

Asteptam CV-urile 
la adresa de mail:

cristina.petre@grouptib.com

pentru punctele de lucru din Franţa/Italia:

RESTAURANT 
ultracentral angajează: 

OSPĂTARI, AJUTOR 
BUCĂTAR şi FEMEIE 
pentru spălat vase.  Tel. 

0760587459; 0727089783.

S.C. ANGAJEAZĂ în 
condiţiile legii, 

MUNCITORI CALI
FICAŢI, DULGHERI, 
ZIDARI pentru şantier 

situat în Ştefăneşti- Argeş. 
Tel. 0744678116.

S.C. ANGAJEAZĂ 
DISPECER şi OPERATOR 
CALCULATOR, cunoştinţe 
limbă engleză (scris+ vorbit) 

pentru firmă de transport inter-
naţional mărfuri. Poate fi şi fără 

experienţă. Salariu atractiv. 
Tel. 0756383251.

ANUNŢ
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti 

ORGANIZEAZĂ în perioada 25 octombrie – 28 octom-
brie 2021, ora 10.00, la sediul instituţiei din Piteşti, blv. 
Eroilor nr. 47, CONCURS pentru ocuparea următoare-
lor posturi de specialist IT:
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş – 1 
post ( aplicații SOFTWARE)
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Vîlcea – 1 
post ( aplicații SOFTWARE)
Candidaţii  se pot înscrie la concurs până la data de 08 
octombrie 2021 la sediul Parchetului de pe lângă Curtea 
de Apel Piteşti, str. Eroilor nr. 47.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Parchetului 
de pe lângă Curtea de Apel Piteşti, telefon 0248/222990.

Anunţ public 
privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
S.C. BUILD ONE AG S.R.L., anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul: “Construire hale producţie, cladire de birouri, clădire 
cazare personal, amenajare platforme şi parcare auto, micro-
staţie epurare, puţ forat, împrejmuire” propus a fi amplasat în 
oraşul Ştefăneşti, str. Sticlelor, F.N, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul 
APM Argeş, str. Egalităţii nr. 50 A, jud. Argeş şi la sediul S.C. 
BUILD ONE AG SRL, oraşul Ştefăneşti, str. Cavalerului- Valea 
Mare -Podgorii nr.-167C, camera 1, iudelul Argeş, în zilele de 
luni pâna joi, între orele 9.00-13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Argeş, 
str. Egalităţii nr. 50 A, jud. Argeş.
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