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VÂNZĂRI
DIVERSE

STÂLPI, ºpalieri metalici noi 
pentru garduri- vie, 2,10 m, 
20 lei/ bucatã. 0765376535. 
(C.260120220002)

VÂND PIANINÃ CU 
CORZI( INSTRU-

MENT NOBIL), STARE 
BUNÃ. 0744313866.  
(C.190120220016) 

VÂND 2 butoaie de 
50 deca, doage sal-
câm. Tel. 0730154492.  
(C.020220220003)

VÂNZĂRI
AUTO

ROMÂNEŞTI
CUMPÃR auto pen-
tru programul Ra-
bla. Tel. 0745141627. 
(C.200120220004)

STRĂINE
VÂND Peugeot 208, stare 
impecabilã, în garanþie, unic 
proprietar. Tel. 0770718978. 
(C.310120220001)

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 2 ca-
mere, central, etajul 5, 
imbunãtãþit. 0757077870. 
(C.210920210008)

VÂND apartament 2 ca-
mere, decomandat, 3/ 3, 
fãrã îmbunãtãþiri, zona 
Popa ªapcã, negocia-
bil. Tel. 0771319293.  
(C.310120220004)

VÂND apartament 2 came-
re, centralã nou, instalaþia 
pe cupru, proaspãt renovat. 
Tel. 0723343552. (C.o.p.l)

VÂND apartament 2 ca-
mere, fond nou, cen-
tral. Tel. 0734917003.  
(C.070220220007)

APARTAMENTE
3 camere

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

APARTAMENTE
4 camere

VÂND apartament 4 ca-
mere, Tudor Vladimi-
rescu. Tel. 0749245753. 
(C.270120220004)

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

VÂND CASÃ ULTRA-
CENTRAL( ZONA 
BISERICA SF. VI-
NERI), 5 CAMERE, 

GRÃDINÃ,TOA-
TE UTILITÃÞI-

LE. 0744313866.  
(C.190120220011) 

VÂND CASÃ BRADU, 
3 KM DE TÂRGUL 
SÃPTÃMÂNAL, 8 
CAMERE, 4 BÃI, 
LIVING, GARAJ, 

TOATE UTILITÃÞI-
LE. 0740135566.  

(C.190120220014) 

VÂND casã P+1, toate uti-
litãþile. Tel. 0733690427. 
(C.040220220006)

VÂND/ variante, casã Valea 
Mare -ªtefãneºti, 400 mp 
teren, gaze, curent, apã, 
canal. Tel. 0734917003. 
(C.070220220008)

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

TERENURI
VÂND TEREN 

50.000 mp, situat vizavi de 
reprezentanţa FORD, lângă

Jupiter City - Carrefour, 
deschidere 250 m.

Tel. 0799 00 88 22.

TEREN intravilan ªtefã-
neºti- Primãverii, 9.500 
mp, utilitãþi, parcelabil, 
negociabil. 0729151416. 
(C.100120220012)

VÂND teren 4.000 mp, 
la 8 km de Piteºti, Cata-
nele- Argeº, preþ nego-
ciabil. Tel. 0747225062.  
(C.010220220001)

VÂND 400 mp teren in-
travilan, ªtefãneºti( lângã 

Primãrie)- str. Poarta. Tel. 
0733189975.

VÂND TEREN LA 
MUNTE- POIENIÞELE 

VÂLSANULUI, 500 
M( ÎN ZONA CABA-
NELOR), APROAPE 
DE PÂRTIA MOLI-
VIª. 0744313866 

(C.190120220017) 

DE VÂNZARE! TE-
REN ÎN COMUNA 
MOªOAIA, STRA-
DAL. 0740135566. 
(C.190120220018) 

VÂND teren 4.000 mp, 
stradal, Valea- Ursu-
lui. Tel. 0738960477.  
(C.070220220011)

SPAŢII
ÎNCHIRIEZ

HALĂ SERVICE,
 STRADAL, DEPOZITELOR, 

393 MP. 
TEL. 0799 00 88 33. 

SPAÞII comercia-
le, b-dul. Republicii, nr. 
112. Tel. 0728740082.  
(C.140120220006)

OFER închiriere spaþiu 
stradal, pretabil biro-
uri. Tel. 0248/632350.  
(C.030220220006)

OFER spre închiriere spaþiu 
comercial, Fortuna- bloc A3, 
Mezanin. Tel. 0723656685. 
(C.260120220004)

ÎNCHIRIERI
OFER închiriere gar-
sonierã, str. Sf. Vi-
neri. Tel. 0751769263. 
(C.170120220011)

OFER închiriere garsonierã 
Gãvana 3, parter, mobilatã, 
utilatã. Tel. 0743047422.  
(C.280120220001)

PRIMESC fatã în gazdã 
la vilã contra me-
naj. Tel. 0721278254. 
(C.280120220005)

PRIMESC în gazdã fete 
la apartament Craio-
vei. Tel.  0721278254. 
(C.280120220006)

GARSONIERÃ curte- Prun-
du, 1 bãiat- 950; 2-3 bãieþi, 
600 lei/ persoanã, inclus 
utilitãþile. 0743922377.  
(C.200120220009)

ÎNCHIRIEZ camerã la 
casã, una- douã per-
soane, pe termen lung, 
Trivale. 0751602594. 
(C.010220220003)

OFER spre închiriere 
garsonierã Spitalul Mili-
tar, plata anticipat pe 1 
lunã. Tel. 0722913063. 
(C.210120220004)

PRIMESC în gazdã 
zona Nord, intrare se-
paratã, internet. Tel. 
0729134122; 0731443155. 
(C.310120220010)

ÎNCHIRIEZ avantajos apar-
tament 2 camere, zona De-
deman. Tel. 0744963528. 
(C.190120220012)

VÂND TEREN 
Găvana, strada Grigorești 
nr. 4b, 385 mp, împrejmuit 
cu gard, toate utilitățile pe 

teren, preț 165 € mp. 
Tel. 0760.695.544.

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

PROPRIETAR ofer în-
chiriere apartament 2 ca-
mere, complet mobilat ºi 
utilat, centralã termicã, 
Calea Bucureºti, termen 
lung. Tel. 0723195089. 
(C.250120220007)

OFER închiriere garso-
nierã Gãvana, utilatã ºi 
mobilatã, preþ negoci-
abil. Tel. 0771615823. 
(C.070220220003)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, Exer-
ciþiu, mobilat. Tel. 
0747142114; 0747919376. 
(C.070220220012)

LOCURI DE VECI

VÂND criptã în Ci-
mitirul Sf. Gheor-
ghe. Tel. 0721226470. 
(C.040120220017)

VÂND cavou 10 lo-
curi, Cimitirul Sf. Gheor-
ghe. Tel. 0744693641. 
(C.080220220010)

VÂND criptã 2 locuri, Ci-
mitirul Sf. Gheorghe, 
zona 1. Tel. 0744693641. 
(C.080220220012)

VÂND cavou 4 locuri, 
Cimitirul Sf. Gheorghe, 
zona 1. Tel. 0744693641. 
(C.080220220013)

OFER închiriere gar-
sonierã zona Rãzbo-
ieni (D. 2), mobilatã, uti-
latã. Tel. 0762605804. 
(C.250120220022)

OFERTÃ! Închiriez ca-
mere, mobilate la vilã, 
Nord- Kaufland, 300 lei/ 
persoanã. 0772031155.  
(C.080220220007)

PRESTĂRI
SERVICII

TRANSPORT mo-
bilã. 0746063023.  
(C.120120220004)

CONSTRUIM case, aco-
periºuri, tencuieli, termo-
sistem, gresie, faianþã 

glet. Tel. 0745430252. 
(C.100120220013)

EXEUTÃM termosis-
tem. 0766301300.  
(C.140120220011)

CADASTRU-carte funciarã! 
Terenuri-480 lei! Aparta-
mente-280 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.140120220004)

CONSTRUIESC ºemi-
nee. Tel. 0769672683.  
(C.070120220003)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.070220220002)

TRANSPORT marfã, 
mobilã, etc., cu dubiþã 
3.5 t. Tel. 0740670840.  
(C.080220220006)

EXPERT contabil întoc-
mesc evidenþe contabile 
PFA, I.I., I.F., asociaþii, 
fundaþii. 0742861016.  
(C.270120220009)

COªAR, desfund sobe, 
ºeminee, centrale de fu-
ningine, cu scule profesi-
onale. Tel. 0769672683.  
(C.210120220001)

EXECUTÃM amenajãri 
interioare. 0791321072 
(C.240120220004)

EXECUT zugrãveli, glet, la-
vabilã, gresie, faianþã,   par-

BRUNETÃ, sexy te aºtept la mine. Tel. 
0742661363, (C.170120220001)

MASAJ de relaxare numai pentru 
persoane serioase. 0751329835.  
(C.270120220014)

DELIA 27 ani, curatã, drãgutã, lo-
caþie centru. Tel. 0730549092. 
(C.020220220002)

BLONDÃ, ofer clipe minunate. Tel. 
0790443340.  (C.o.p.)

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.

04.02.2022

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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chet, rigips. 0748145223. 
(C.260120220016)

AMENAJÃRI interioare/ ex-
terioare. Tel. 0720538595. 
(C.070220220021)

MAGIE
DOAMNÃ serioasã ghi-
cesc în cãrþi ºi cafea. Cer 
seriozitate. 0771572563.  
(C.170120220009)

GHICESC în cãrþi ºi 
cafea. Dezleg farme-
ce, cununii ºi bleste-
me. Tel. 0751419859. 
(C.040220220003)

MATRIMONIALE
TÂNÃR, 1.75/ 80, locu-
inþã, serviciu, auto, do-
resc cunoºtinþã doam-
nã, pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0756303583. 
(C.130120220014)

DOMN, 52 ani, serios 
caut doamnã pentru cãsã-
torie. Tel. 0753472777.  
(C.280120220007)

DOMN, 48 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie/ cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.210120220003)

DOMN, singur, locuinþã 
proprie, maºinã, din Rm. 
Vâlcea, caut doamnã, 
pentru cãsãtorie / prie-
tenie, vârsta, între 25 ºi 
50 de ani. 0726310882.  
(C.310120220011)

DOMN, 50 ani, fãrã 
obligaþii doresc cunoº-
tinþã cu doamnã, vârstã 
apropiatã. 0743356969.  
(C.240120220003)

DOMN, prezentabil, 53 ani, 
caut doamnã pentru cãsã-
torie. Tel. 0756844590.  
(C.170120220014)

OM de afaceri doresc cu-
noºtinþã cu doamnã seri-
oasã pentru prietenie/ cãsã-
torie. Tel. 0791557850.  
(C.010220220016)

VÃDUV,  pensionar, casã 
caut doamnã 60- 70 ani, 
fãrã obligaþii, pentru cãsãto-
rie/ prietenie.  0724844613. 
(C.080220220002)

PIERDERI
PIERDUT casã de mar-
cat Expert SX, seria 
ZEX049781, carte de inter-
venþie ºi registru special, 
aparþinând S.C. Laurr Pro 
Business. Se declarã nule.  
(C.080220220005)

ANGAJĂRI
FIRMÃ angajeazã per-
sonã pentru contabi-
litate primarã ºi ºofer 
pentru comunitate, cate-
goria B. Tel. 0737316400. 
(C.100120220002)

FIRMÃ de Electrice an-
gajeazã calificaþi ºi neca-
lificaþi. Salariu net 4.600 
lei. Tel. 0734043965.  
(C.310120220007)

ANGAJEZ meseriaºi 
în construcþii: rigip-
sari, finisori, zidari, dul-
gheri. 0766301300.  
(C.140120220010)

S.C. angajeazã instalator 
instalaþii termice ºi sani-
tare. Tel. 0751767635.  
(C.060120220012)

S.C. ANGAJEAZÃ per-
sonal producþie brutãrie- 
patiserie. Salariu avan-
tajos.Tel. 0733056218.  
(C.070120220014)

ANGAJEZ ºoferi cat. 
C+ E, pentru intern( 
þarã). Tel. 0771606267.  
(C.170120220012)

S.C. TOTAL Electrocon-
struct VG angajeazã elec-
tricieni. Salariu motivant. 
Tel. 0754314282 sau la se-
diul din str. Smeurei, nr. 1.  
(C.270120220008)

ANGAJÃM personal 
Piteºti: LÃCÃTUº MECANIC, 
OPERATOR CNC, ELECTRI-
CIAN automatizãri indus-
triale, MECANIC lucrãri 

generale. Tel. 0732099768.

CÃMIN de bãtrâni an-
gajeazã infirmierã 
ºi personal pentru 
bucãtãrie. 0748180882. 
(C.010220220007)

S. C. ANGAJEAZÃ vânzã-
toare în magazin alimentar- 
cofetãrie. Tel. 0728896669.  
(C.310120220016)

ANGAJEZ personal spãlã-
torie auto cu sau fãrã ex-
perienþã. Tel. 0766777130. 
(C.310120220017)

ANGAJEZ croitoreasã. Tel. 
0720426093; 0743356969. 
(C.240120220002)

ANGAJEZ personal spãlã-
torie auto, cunoºtinþe vul-
canizare. Tel. 0754250879. 
(C.260120220003)

„LA NEA ILIE”  anga-
jeazã personal pentru 
grãtar. Tel. 0725198004. 
(C.260120220023)

CURS agenþi securita-
te. Tel. 0756364499.  
(C.190120220008)

RESTAURANT Vulturul 
angajeazã bucãtar, ajutor 
bucãtar ºi ospãtari. Tel. 
0746101741. (C.f. 5198)

S.C ANGAJEAZÃ ºofer 
intern categoria C+E. Tel. 
0799700007; 0731900000. 
(C.o.p.l)

ANGAJÃM femeie de 
serviciu- magazin îm-
brãcãminte, program part 
time. Relaþii la tel. 0757 

630418.    (C.o.p.l)

S.C. Angajeazã vulcani-
zator ºi spãlãtori camioa-
ne;  mecanic pentru ca-
mioane ºi semiremorci( 
service cu halã), giratoriu 
Europa- Albota. Salariu 
atractiv. Tel. 0727721577.  
(C.020220220001)

ANGAJEZ ºofer TIR  in-
tern, garaj Topolove-
ni.  Tel. 0726739885. 
(C.020220220003)

SOCIETATE de contabi-
litate ºi audit din Piteºti 
angajeazã: economiºti/ 
masteranzi -specialitatea 
contabilitate, experþi con-
tabili/ experþi contabili sta-
giari, auditori financiari/ 
auditori financiari stagiari. 
CV-urile se pot depune pe 
adresa:  jobs@gsaudit.eu 
(C.030220220007)

S.C. angajeazã su-
dori: argon, electric, 
CO2 ºi lãcãtuºi. Salariu 
4.000 lei. 0740941086. 
(C.030220220008)

S.C. angajeazã ºofer 
TIR (tur-retur), cu expe-
rienþã. Tel. 0730585259.  
(C.030220220009)

ANGAJEZ excavato-
rist cu experienþã. Tel. 
0756100400.  (C.0402010)

SOCIETATE din Mio-
veni angajeazã: ºofer 
basculã ºi cimentruck, 
operator volã micã, mun-
citori necalificaþi ºi califi-
caþi, sudor, lãcãtuº, etc. 
0761677942; 0744301070.  
(C.040220220005)

ASOCIAÞIE de propri-
etari bloc H3, str. Bure-
bista, angajeazã admi-
nistrator cu atestat, cu 
domiciliu cât mai aproape 
de bloc. Tel. 0744641760. 
(C.040220220008)

FIRMÃ de curãþenie ca-
utã femeie de serviciu 
pentru curãþenie blocuri, 
part time. Rugãm serio-
zitate. Tel. 0724609982. 
(C.070220220001)

ANGAJEZ menajerã ºi 
recepþionerã pentru ho-
tel. Tel. 0722530488. 
(C.070220220004)

ANGAJÃM pe periodã în-
delungatã, în domeniul re-
staurant, persoanã pentru 
contabilitate primarã, se-
cretariat. Tel. 0728119444. 
(C.070220220005)

MANIPULANT MARFĂ 
(PICKER). 

Salariu 2.700 ron NET + 
transport gratuit asigurat. 
0787676345 Balan Logistic 
BUCURESTI - KM 23 (A1)

ANGAJEZ personal pentru 
gogoºi ºi covrigi,  cu expe-
rienþã. Tel. 0726389404.  
(C.070220220013)

GRÃDINIÞA Maici Dom-
nului ªtefãneºti judeþul 
Argeº, organizeazã con-
curs pentru ocuparea 
unui post de educatoa-
re. Tel. 0745343047. 
(C.070220220015)

ANGAJÃM agenþi de se-
curitate pentru Bucureºti.  
Salariu 1.800 lei+ transport 
asigurat. Tel. 0722280144; 
0737039536.   

S.C. Angajeazã urgent 
buldoexcavatorist cu ex-

perienþã. Tel. 0722421125. 
(C.M.B.)

ANGAJEZ ºofer TIR 20 
tone, pentru intern, cur-
se locale, seara acasã. 
Tel. 0722351069.  
(C.080220220009)

DECESE

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

Anunţ de mediu
COMUNA BRADU având sediul în comuna Bradu, sat 
Bradu, judeţul Argeş titular al planului/programului 
„Elaborare PUZ pentru introducere în intravilan şi regle-
mentare urbanistică în vederea realizării investiţiei 
„Lotizare pentru construire locuinţe individuale şi 
loc de joacă pentru copii”, propus a se implementa în 
comuna Bradu, satul Bradu, carte funciară nr. 88032, 
88033, 87278, 88546, 88570, judeţul Argeş anunţă pub-
licul interesat asupra deciziei privind etapa de încadrare 
şi anume planul se supune procedurii de adoptare fără 
aviz de mediu, în conformitate cu H.G. nr.1076/2004, nu 
este necesară realizarea evaluării de mediu., 
Motivele care au stat la baza luării deciziei: 
n consultarea membrilor C.S.C. în şedinţa din data de 
19.11.2020 privind prima versiune a planului;
n prevederile H.G. nr. 1076/2004 - privind stabilirea pro-
cedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri 
şi programe;  
n pe parcursul derulării etapei procedurii de reglemen-
tare, 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.   
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului 
al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM  Ar-
geş, municipiul  Piteşti, str. Egalităţii nr. 50 A şi în perioa-
da (10 zile de la publicare).
Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură 
şi cu date de identificare la sediul APM  Argeş, municip-
iul  Piteşti nr. 50 A în perioada (10 zile de la publicare).

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

ROSSI SPM TRADING SRL 
ANGAJEAZA

PERSONAL CU SAU
FARA EXPERIENTA

ÎN DOMENIUL
TRICOTAJE. RELATII,

LA TEL. 0745992006.

ANGAJEZ 
MECANIC 

CAMIOANE. 
SALARIU ATRACTIV. 

Tel. 0754812152.

ANGAJEZ 
MUNCITORI 

cu experienţă în 
construcţii civile şi 

industriale. 
Tel. 0765003910.

S.C. ROMBEL CON AGREGATE S.R.L. intenţioneză să 
solicite la Administraţia Naţională Apele Române - Adm-
nistraţia Bazinală de Apă Olt, aviz de gospodărire a apelor 
pentru proiectul: “CARIERĂ PENTRU EXPLOATAREA 
NISIPULUI ŞI PIETRIŞULUI” com. Sălătrucu, jud. Argeş.
Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi re-
comandări se pot adresa la:
- Adresa solicitantului S.C.  ROMBEL CON AGREGATE 
S.R.L., cu sediul în municipiul Piteşti, strada Calea Craio-
vei, număr 92, bloc V.1, etaj D.1, camera 15, judeţ  Argeş.
Telefon. 0729323040.
- sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt din Rm. Văl-
cea, Str. Remus Belu,  judeţul Vâlcea, tel. 0250739880.

Cu adânc regret, 
fii Cãtãlin, Rãducu ºi Ovidiu, 

împreunã cu familiile lor anunþã 
trecerea în nefiinþã a celui ce a fost 

col. ing. în rezervã, 
STOIAN FLOREA, 
tatã, bunic ºi strãbunic. 

Vei rãmâne mereu în amintirea noastrã! 
Înmormântarea are loc azi, 09 februarie, 

la Cimitirul Sf. Gheorghe.
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S.C. VM COMP 
angajează:

OPERATORI PRODUCŢIE
Beneficii: Salariu iniţial de bază brut 3.400 lei; Spor 
ore noapte 25 %; Plata orelor suplimentare conform 
legii;
Tichete de masa: 15 lei/ zi; Primă Crăciun & Paşte; 
Plata transport – 150 lei net/ luna.
Cerinte:
Studii: minim 10 clase; Dexteritate; Seriozitate; Dis-
ponibilitate de lucru pe 3 schimburi; Angajament pe 
termen mediu şi lung

Relaţii suplimentare la nr. de telefon: 
0749 131 270. E-mail:office@vmcomp.ro;  

katy.popescu@vmcomp.ro  / Adresa: Ştefăneşti 
-Argeş, Calea Bucureşti, nr. 114.

PIZZERIA GALAXY angajează 
PERSONAL CALIFICAt şi NECALIFICAT, 
AJUTOR BUCĂTAR, AJUTOR PIZZER şi 

CASIER, pentru punctele de lucru din 
Mioveni şi Slatina. Se oferă cazare, salariu 

motivant începând de la 3.000 lei. 
Tel. 0755799143; 0756292012.

CENTER TEA& CO angajează 
ŞOFER CAMION 40 T

 pentru transport tur- retur 
sau comunitate FR -DE, curse fixe. 

Tel. 0732406680.

FABRICĂ DE CONSTRUCŢII METALICE angajează 
SUDORI CALIFICAŢI cu experienţă MIG/ MAG, 
LĂCĂTUŞI confecţii metalice cunoscător de desen 
tehnic, OPERATOR CNC ABKANT şi OPERATOR 

CNC maşină debitare plasmă şi oxigaz. 
Tel. 0742117719, între orele 08.00- 15.00.

S.C. CONTINENTAL 
ANGAJEAZĂ 

SUDOR- LĂCĂTUŞ 
- 3 POSTURI. 

CITIRE PROIECT. 
PROBĂ DE LUCRU PE HALĂ. 

Detalii la tel. 0740604758.

SOCIETATE COMERCIALĂ ANGAJEAZĂ:
- MANAGER PROIECT POIM - apă + canal
- MAISTRU INSTALATOR sau INGINER
- DULGHERI
- FINISORI
- CANALIȘTI.

Relații, la tel. 0723389777.

FIRMĂ CONSTRUCŢII angajează 
PERSONAL CU EXPERIENŢĂ ÎN CONSTRUCŢII. 

Salariu între 3.000- 5.000 lei, net( în mână). 
Se lucrează şi în deplasare. Diurnă 1.000 lei/ lună. 
Experienţa şi permisul auto constituie un avantaj. 

Tel. 0763552046.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere 
a acordului de mediu

UKS STAMPING S.R.L. cu sediul în municipiul Bucureşti, 
sector 2, str. (Gara Herăstrău, nr, 4 D, Green Court Bucharest,  
corp C, etai 5 anunţă publicul interesat asupra depunerii solic-
itării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Hală 
producţie parter înalt şi P +1 E înglobat, construcţii conexe, 
sistematizare verticală şi împrejmuire”  propus a fi amplasat 
în comuna Căteasca, sat Catanele, titular UKS STAMPING SRI.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul 
APM Argeş, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de luni 
până joi între orele 09.00- 13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură şi cu 
date de identificare la sediul APM Argeş, str. Egalităţii, nr. 50 
A, jud. Argeş.

Anunt public privind depunerea solicitarii de 
emitere a acordului de mediu

SC INTENS PREST SRL, cu sediul in municipi-
ul Pitesti, str. Lanariei (Noua) nr. 6, judetul Arges 
anunta publicul interesat asupra depunerii solicita-
rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
“Bazin piscicol cu exploatare de agregate miner-
ale, sat Udeni, comuna Calinesti, judetul Argers”, 
titular SC INTENS PREST SRL
Informatiile privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM Arges, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. 
Arges in zilele de luni pana joi, orele 9-13.
Observatiile publicului se primesc zilnic, sub sem-
natura si cu data de identificare la sediul APM Arg-
es, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges.

SOCIETATE DE TRANSPORT angajează 
ŞOFERI AUTOCAMION 

pentru transport international TUR-RETUR  
si COMUNITATE - salarii atractive. 

Telefon 0727 760 240.

IATSA PLATFORMA STEFANESTI SA, titular al proiectului 
“Construire hala metalica”, anunta publicul interesat asupra 
luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Pro-
tectia Mediului Arges, in cadrul procedurii de evaluare a im-
pactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire hala 
metalica”, propus a fi amplasat in oras Stefanesti, str. Calea 
Bucuresti-Valea Mare-Podgoria, nr. 81, judetul Arges si anume 
nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentea-
za pot fi consultate la APM Arges cu sediul in Pitesti, str. Egal-
itatii, nr. 50, judetul Arges, in zilele de luni-vineri intre orele 
9-11, la sediul titularului din oras Stefanesti, str. Calea Bucur-
esti-Stefanesti, km 110, judetul Arges, precum si la urmatoarea 
adresa de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la 
proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data 
publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii compe-
tente pentru protectia mediului.

1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei Recea, co-
muna Recea, sat Recea, nr.636, județul Argeș, telefon 0248/696.143, 
fax 0248/696.178, e-mail: primaria_recea@yahoo.com, cod fiscal 
4469426. 2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în spe-
cial descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie conce-
sionat: Imobil teren HB „Eleșteul Chioacii”, aparține domeniului pub-
lic al Comunei Recea, identificat astfel: suprafața totală de 16.917mp, 
teren pășune și HB (apă), situat în extravilanul comunei Recea, T 11, 
P 313, 314, nr.Cadastral 87208, denumit „Eleșteul Chioacii”, conform 
H.C.L.nr.4/31.01.2022 și temeiului legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.In-
formații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: 
la cerere, de la sediul Primăriei Comunei Recea, comuna Recea, sat 
Recea, nr.636, județul Argeș -Secretariat. 3.2.Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care 
se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: se poate 
obține de la Secretariat, Primăria Comunei Recea, comuna Recea, sat 
Recea, nr.636, județul Argeș. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100Lei/exemplar, se achită 
la Casieria Primăriei. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
25.02.2022, ora 15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 07.03.2022, ora 09.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei Recea, comuna Recea, sat Recea, 
nr.636, județul Argeș. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data şi locul la care 
se va desfăşura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 07.03.2022, 
ora 13.00, Primăria Comunei Recea, comuna Recea, sat Recea, nr.636, 
județul Argeș -Sala de ședință. 6.Denumirea, adresa, numărul de tele-
fon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionar-
ea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea 
în justiție se poate introduce la Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Argeș, Pitești, Bdul I.C.Brătianu, nr.7, județul Argeș, tele-
fon 0248/216.599, fax 0248/212.410, e-mail: tr-arges@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 08.02.2022.

1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei Recea, co-
muna Recea, sat Recea, nr.636, județul Argeș, telefon 0248/696.143, 
fax 0248/696.178, e-mail: primaria_recea@yahoo.com, cod fiscal 
4469426. 2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: Imobil teren HB „Eleșteul Țiganului”, aparține do-
meniului public al Comunei Recea, identificat astfel: suprafața de 
13.144mp, teren HB (apă), situat în extravilanul comunei Recea, T14, 
P 141, 154, nr.Cadastral 81578, denumit „Eleșteul Țiganului”, conform 
H.C.L.nr.5/31.01.2022 și temeiului legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.In-
formații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: 
la cerere, de la sediul Primăriei Comunei Recea, comuna Recea, sat 
Recea, nr.636, județul Argeș -Secretariat. 3.2.Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care 
se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: se poate 
obține de la Secretariat, Primăria Comunei Recea, comuna Recea, sat 
Recea, nr.636, județul Argeș. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100Lei/exemplar, se achită 
la Casieria Primăriei. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
25.02.2022, ora 15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 07.03.2022, ora 09.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei Recea, comuna Recea, sat Recea, 
nr.636, județul Argeș. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data şi locul la care 
se va desfăşura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 07.03.2022, 
ora 12.00, Primăria Comunei Recea, comuna Recea, sat Recea, nr.636, 
județul Argeș -Sala de ședință. 6.Denumirea, adresa, numărul de tele-
fon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionar-
ea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea 
în justiție se poate introduce la Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Argeș, Pitești, Bdul I.C.Brătianu, nr.7, județul Argeș, tele-
fon 0248/216.599, fax 0248/212.410, e-mail: tr-arges@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 08.02.2022.

1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei Recea, co-
muna Recea, sat Recea, nr.636, județul Argeș, telefon 0248/696.143, fax 
0248/696.178, e-mail: primaria_recea@yahoo.com, cod fiscal 4469426. 
2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special de-
scrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 
Imobil teren HB „Puțul lui Litreș”, aparține domeniului public al Co-
munei Recea, identificat astfel: suprafața de 6.500mp, teren HB (apă), 
situat în extravilanul comunei Recea, T 22, P 292, nr.Cadastral 90234, 
denumit „Puțul lui Litreș”, conform H.C.L.nr.6/31.01.2022 și temeiului 
legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modal-
itățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul Primăriei Comu-
nei Recea, comuna Recea, sat Recea, nr.636, județul Argeș -Secretari-
at. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: se poate obține de la Secretariat, Primăria Comunei 
Recea, comuna Recea, sat Recea, nr.636, județul Argeș. 3.3.Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 
100Lei/exemplar, se achită la Casieria Primăriei. 3.4.Data-limită pent-
ru solicitarea clarificărilor: 25.02.2022, ora 15.00. 4.Informaţii privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 07.03.2022, ora 09.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Recea, 
comuna Recea, sat Recea, nr.636, județul Argeș. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar, într-un plic sigi-
lat. 5.Data şi locul la care se va desfăşura ședinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 07.03.2022, ora 14.00, Primăria Comunei Recea, comuna 
Recea, sat Recea, nr.636, județul Argeș -Sala de ședință. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru se-
sizarea instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului Argeș, Pitești, Bdul I.C.Bră-
tianu, nr.7, județul Argeș, telefon 0248/216.599, fax 0248/212.410, 
e-mail: tr-arges@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 08.02.2022.

1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei Recea, co-
muna Recea, sat Recea, nr.636, județul Argeș, telefon 0248/696.143, fax 
0248/696.178, e-mail: primaria_recea@yahoo.com, cod fiscal 4469426. 
2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special de-
scrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 
un spațiu din imobilul „Grajd comunal”, aparține domeniului public 
al Comunei Recea identificat astfel: suprafața de 18,2mp din imobi-
lul „Grajd comunal”, situat în comuna Recea, sat Recea, nr.101, T21, P 
1749, nr.Cadastral 88919, conform H.C.L.nr.7/31.01.2022 și temeiului 
legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modal-
itățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: La cerere, de la sediul Primăriei Comu-
nei Recea, comuna Recea, sat Recea, nr.636, județul Argeș -Secretari-
at. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: se poate obține de la Secretariat, Primăria Comunei 
Recea, comuna Recea, sat Recea, nr.636, județul Argeș. 3.3.Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 
100Lei/exemplar, se achită la Casieria Primăriei. 3.4.Data-limită pent-
ru solicitarea clarificărilor: 25.02.2022, ora 15.00. 4.Informaţii privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 07.03.2022, ora 09.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Recea, 
comuna Recea, sat Recea, nr.636, județul Argeș. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar, într-un plic sigi-
lat. 5.Data şi locul la care se va desfăşura ședinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 07.03.2022, ora 10.00, Primăria Comunei Recea, comuna 
Recea, sat Recea, nr.636, județul Argeș -Sala de ședință. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru se-
sizarea instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului Argeș, Pitești, Bdul I.C.Bră-
tianu, nr.7, județul Argeș, telefon 0248/216.599, fax 0248/212.410, 
e-mail: tr-arges@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 08.02.2022.

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Primăria Comu-
nei Recea, comuna Recea, sat Recea, nr.636, județul Argeș, telefon 
0248/696.143, fax 0248/696.178, e-mail: primaria_recea@yahoo.com, 
cod fiscal 4469426. 2.Informații generale privind obiectul procedu-
rii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie vândut: 1 parcelă de teren, aparține domeniului 
privat al Comunei Recea, identificat astfel: suprafață de 1.000mp, ar-
abil, nr.cadastral: CF 89221, situată în intravilanul comunei Recea, 
satul Recea, T 8, P 602, conform H.C.L.nr.61/24.11.2021 și temeiului 
legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modal-
itățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul Primăriei Comunei 
Recea, Secretariat. 3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un 
exemplar din documentația de atribuire: se poate obține de la Sec-
retariat, Primăria Comunei Recea, comuna Recea, sat Recea, nr.636, 
județul Argeș. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea aces-
tui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 100Lei/exemplar, se achită la Casieria 
Primăriei. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.02.2022, 
ora 15.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere 
a ofertelor: 07.03.2022, ora 09.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Recea, comuna Recea, sat Recea, nr.636, 
județul Argeș. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă ofer-
ta: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care 
se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 07.03.2022, 
ora 11.00, Primăria Comunei Recea, comuna Recea, sat Recea, nr.636, 
județul Argeș -Sala de ședință. 6.Denumirea, adresa, numarul de tele-
fon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Acțiunea în 
justiție se poate introduce la Secția de Contencios Administrativ a Tri-
bunalului Argeș, Pitești, Bdul I.C.Brătianu, nr.7, județul Argeș, tele-
fon 0248/216.599, fax 0248/212.410, e-mail: tr-arges@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 08.02.2022.
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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

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

experienţă în domeniul presei de 
preferat STUDENŢI, PENSIONARI, 

zona Mioveni şi Piteşti. 
Relaţii, tel. 0748192233.

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.

   ROMA2S TRANSYLVANIA INGINERIE angajează 
CONTROLOR 

CALITATE CONFECŢII METALICE
CERINŢE:
- Experienta pentru control asamblare/sudura/dimensional
- Experienta cu END 2 Vizual sau lichide penetrant apreciat

- 2 posturi libere - 
     Relaţii, la telefon 0739.768.429

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 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.

COM DIVERS LAZĂR JR 
ANGAJAZĂ:

 - PAZNIC 
- VULCANIZATOR 
SERVICE PROPRIU
 SPĂLĂTOR AUTO

MECANIC. 
Depune CV la sediul nostru 

sau pe mail:
Andrei.Lazar@comdivers.ro 

Tel. 0722.524.892.

SC PRESTO TIG MT - cu sediul în PITEŞTI, 
str. Depozitelor nr 41-43, ANGAJEAZĂ: 

- 3 LĂCĂTUŞI CONFECŢII
- 2 SUDORI. 

Nu solicităm diplomă, experienţă / dexteritatea sunt 
necesare. Se lucrează doar la punctul de lucru în 

atelier din Piteşti, pentru carosări / echipări autoutili-
tare. Nu se plecă în deplasări în afara atelierului. 

Se oferă salariu motivant, bonuri de masă.
Selecţia se face doar pe bază de interviu şi probă de lucru 
la punctul de lucru al societăţii .

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

ZARIS AUTOCOM, 
cu sediul în Mărăcineni 

angajează: D ŞOFERI
D MUNCITORI 

necalificaţi 
D MECANIC întreţinere 

D PATISER. 
Salarii atractive. 

Tel. 0729.218.498, 
0724079452. 

Angajez: 
 LUCRĂTOR 
COMERCIAL

 MANIPULAT 
Tel. 0723276932

CAUT INGINER 
PENTRU 

PREDARE CURS 
INSTALAȚII 

TEHNICO -SANITARE. 
Tel. 0740135566.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze 

- MUNCITORI necalifi-
cati (SĂPĂTORI). 

Tel. 0722301315.

Societate de construcţii cu experienţă angajează 
SUDORI, LĂCĂTUŞI MECANICI, 

MAIŞTRI, INGINERI şi TEHNICIENI în con-
strucţii, INSTALATORI şi ELECTRICIENI 

- salarii atractive -
 Telefon 0771 459 693.

ANGAJĂM:
- VOPSITOR MDF pentru producţie mobilă la comandă
- MONTATOR MOBILĂ. Se oferă toate condiţiile nece-
sare. Program de lucru 8 ore/ zi- 5 zile/ săptămână( un singur 
schimb). Salariu atractiv( se va negocia în urma interviului în 
funcţie de competenţă). Se solicită experienţa anterioară în 
acest domeniu. Relaţii la tel. 0724028882; 0724026408.

ANGAJEZ 
INFIRMIERĂ. 
Tel. 0744383278.

S.C. DIVVOS SRL, 
com. Mărăcineni, 

angajează ŞOFERI cat. 
B. Salariu motivant + 
diurnă la 1.000 km.

 Tel. 0722444429.

Angajez 
BUCĂTAR. 

Contract perioadă 
nedeterminată. 

Salariu peste medie.
Tel. 0722.247.801.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

AICI SE ÎNVAȚĂ O MESERIE!
ALEGEȚI FORMAREA PROFESIONALĂ DE CALITATE !!!

ATP ARGEȘ 1990-CASA SINDICATELOR ETAJ 1, SECRETARIAT A, ULTRACENTRAL
ANUNȚĂ DESCHIDEREA GENERALĂ DE CURSURI DE 

CALIFICARE A ANULUI 2022, VINERI  
IMPORTANT!!! Înscrierile se fac la sediul nostru sau online pe site-ul nostru: google atparges.
ro. 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

 

CURSURI NOI!!!
• EDUCATOR SPECIALIZAT • SCHELAR • MECANIC AUTO • LUCRĂTOR SOCIAL
• ASISTENT RELAŢII PUBLICE ŞI COMUNICARE
• INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE • AGENT HIDROTEHNIC.

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.

Înscrieri şi relaţii până VINERI 25.02.2022 la sediul nostru (sau online pe site-ul nost-
ru: google atparges.ro) din P-ţa Vasile Milea nr. 3, Casa Sindicatelor, et.1, Secretariat-
ul ,,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 

CURSUL DE STIVUITORIST - calificare si autorizaţie ISCIR. 
ÎNSCRIERI ŞI RELAŢII  PÂNĂ LA DATA DE  25 FEBRUARIE 2022   

•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 
•FIERAR BETONIST
•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.

25 FEBRUARIE 2022

PRACTICA SE VA DESFĂŞURA ÎN SOCIETĂŢI DE PROFIL respectând MĂSURILE DE PROTECȚIE.

ANGAJEZ 
ŞOFER TIR, 
TUR - RETUR 

FRANŢA. 
TEL. 0754812152.

SC LAZAR LOGISTICS SRL angajează 
STIVUITORIST și MANIPULANȚI MĂRFURI 
pentru punctul de lucru din incinta BAT Bascov. 

CV-urile se pot transmite pe email la adresa: 
office@lazarlogistics.ro, prin fax la 0248 270 700 sau la 

punctul de lucru din strada Păișești DN Nr. 5, loc. Bascov.

ANGAJEZ 
ŞOFER 

pe camion 7.5 t, 
intern. 

Tel. 0730885375.

Societate comercială 
angajează în condiții 
salariale avantajoase: 
FIERARI, DULGHERI, 
ZIDARI, MUNCITORI 

NECALIFICAŢI.
Relaţii, la tel. 0746477683.

SC ZIP ESCORT SRL 
angajează  AGENŢI 
DE SECURITATE 

-  zona Pitesti -
Relaţii, la telefon: 
0731.010.266 - 
Iordache Dorel

Service Top Agro S.R.L. 
angajează în condiţiile legii: 

STIVUITORISTI, 
MUNCITORI şi 

ŞOFERI DISTRIBUŢIE, 
amatori şi profesionişti , 
pentru depozit materiale 

de construcţii  în 
Călineşti şi Piteşti. 

Se ofera pachet salarial 
atractiv şi bonuri de masă. 
Relaţii la tel. 0757.074.456 

sau 0745.056.264. 
CV-urile se pot trimite pe 

adresa de email: 
dan@servicetopagro.ro

SC ANGAJEAZĂ 

MANIPULANT 
Tel. 0726161116.

ANGAJEZ MESERIAŞI 
în construcþii: 

RIGIPSARI, FINISORI, 
ZIDARI, DULGHERI. 

Tel. 0766301300. 
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