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NOU!!! OPTICA NEGREANU & CABINET OFLALMOLOGIC  

MEDIC PERMANENT Dr. Victoria Ursu 
ECOGRAFIE OCULARĂ /  TOMOGRAFIE OCULARĂ (O.C.T.)  OCHELARI în 10min.  

indiferent de dioptrie   / CONSULT COPII > 6 luni fără picături /  PAHIMETRIE NON - 
CONTACT / Câmp vizual computerizat /  MONTAJ COMPUTERIZAT  3D ultima generatie.     

Pitesti, Str. Mihai Eminescu, bl.30, Piata Ceair 
  Tel. 0248/223162, 0348/807935  www.opticanegreanu.ro

luni-vineri:9-19  
sîmbătă:9-13

Dr. Ciopleaşi Mihai
Dr. Ciopleaşi Moise

CABINET 
STOMATOLOGIC 

şi ORL

Program stomatologie
L - V:              -    9.00 - 13.30

         - 15.00 - 20.00
        S            -    9.30 - 12.30.

Program ORL 
Ma - Mi - J - 15.30 - 19.00.

Str. Crinului bl. D30, sc.E, ap.1. 
Tel. 0248/216462, 

0744671944.

Tratamentul endodontic este procedeul me-
dical care se efectuează în scopul tratării 

sau prevenirii apariţiei leziunilor parodontale 
(ale osului şi ligamentelor care susţin dintele) 
prin înlăturarea pulpei dentare (conţinutul 
dintelui) şi curăţarea mecanică şi chimică a 
spaţiului ocupat de aceasta. 

Antonela Roşu 
Când leziunile carioase devin foarte profunde sau 

când există traumatisme ale dinţilor în care pulpa 
dintelui este afectată, este necesară îndepărtarea 
acesteia, curăţarea canalelor din interiorul dintelui 
şi închiderea acestui spaţiu cu materiale speciale 
pentru a bloca accesul bacteriilor către vârful dinte-
lui. Dacă nu se face curăţarea dintelui, pulpa se va in-
fecta, apoi se va necroza, devenind o sursă continuă 
de bacterii către organism, cu afectarea ţesuturilor 
din jurul dintelui. Anestezicele de ultimă generaţie 
asigură efectuarea de manopere medicale fără nici o 
durere pe toată durata tratamentului. Pot exista peri-
oade dureroase între şedinţe sau la finalul tratamen-
tului şi se recomandă a fi controlate prin administra-
rea de antiinflamatoare şi analgezice. De obicei se 
poate face tratamentul într-o singură vizită sau chiar 
2 - 3 dinţi în aceeaşi şedinţă, care durează între 1 şi 
3 ore, dar o anatomie a dintelui foarte complexă sau 
apariţia unei complicaţii poate determina prelungi-
rea la 2 sau 3 şedinţe.

 Beneficiile acestei proceduri

Tratamentul endodontic permite salvarea şi func-
ţionarea normală a unui dinte care altfel ar fi fost ex-
tras. După extracţie, înlocuirea dintelui se realizează 
printr-un implant sau utilizarea dinţilior din vecină-
tate asupra cărora trebuie intervenit prin manopere 
specifice care vor necesita alte vizite şi costuri supli-
mentare. Astfel, tratamentul ne poate scuti de inves-
tiţii ulterioare, atât financiare cât şi de timp. După 
tratament, dintele ar trebui protejat cu o coroană, 
pentru că îndepărtarea zonelor afectate de carie şi 
accesul către pulpa dentară implică sacrificiu de ţe-
sut dentar care duce la scăderea rezistenţei. Restau-
rarea se recomandă a fi făcută repede, cel mult 1 - 2 
luni, pentru a evita fracturarea dintelui şi compro-
miterea tratamentului realizat, sau chiar pierderea 
dintelui. Menţinerea unui dinte sănătos implică şi 
controale periodice, la 6 luni sau cel puţin odată pe 
an, inclusiv control radiologic şi o igienă riguroasă. 

Necesitatea 
tratamentului 
endodontic

Februarie 2022

Pregatirea Proiectului de Autostrada Sibiu-Pitesti si constructia Sectiunilor 1, 4 si 5

Traseul autostrazii Sibiu-Pitesti se va desfasura intre Sibiu (intersectia cu Centura Sibiu) si Pitesti (intersectia cu Centura Pitesti), 
in zona centrala a Romaniei. Lungimea totala a traseului este de aproximativ 123 km. Autostrada Sibiu-Pitesti este parte a cori-
dorului de transport Pan-European nr. IV ce traverseaza Romania de la Vest la Est pe directia Nadlac-Arad-Timisoara-Lugoj-De-
va-Sibiu-Pitesti-Bucuresti-Constanta si are o importanta majora in fluidizarea traficului pe aceasta directie, realizand cea mai 
scurta legatura intre vest si centru cu zona de sud-est a tarii, fiind prima traversare a Muntilor Carpati la cota maxima de 840 m. 
Proiectul este implementat de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., in calitate de Beneficiar al finan-
tarii si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, care au convenit in data 
de 04.11.2019 incheierea Contractului de Finantare nr. 48 pentru proiectul „Pregatirea proiectului de Autostrada Sibiu-Pitesti si 
constructia Sectiunilor 1, 4 si 5” in vederea acordarii finantarii nerambursabile alocata prin Programul Operational Infrastructura 
Mare 2014-2020, in cadrul Axei Prioritare 1, Imbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului, O.S.1.1-Apel 
de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-proiecte noi de investitii, Operatiunea Cresterea mobilitatii pe reteaua 
rutiera TEN-T Centrala.

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea eficientei economice a transportului romanesc prin scurtarea timpului de 
calatorie intre Sibiu-Pitesti si, implicit, asigurarea conectivitatii la nivel national. 
Construirea acestei autostrazi va asigura continuitatea coridorului de transport TEN-T (Reteaua Trans-europeana de Transport) 
in Romania.
Rezultatele asteptate in urma implementarii Proiectului de construire a autostrazii Sibiu-Pitesti sunt:
- Pentru Sectiunea 1, Sibiu-Boita: constructia a 13,170 km autostrada noua de 2x2, a 4 poduri, a 3 pasaje superioare, a 3 
viaducte, a unui spatiu de servicii, a 2 intersectii rutiere si a unui centru de coordonare si intretinere;
- Pentru  Sectiunea 4, Tigveni-Curtea de Arges: constructuia a 9,86 km autostrada noua de 2x2, a unei intersectii rutiere, 
a 4 poduri, a 2 pasaje superioare, a 6 viaducte si a unui tunel;
- Pentru Sectiunea 5, Curtea de Arges-Pitesti: constructia a 30.351 km de autostrada noua, a 3 intersectii rutiere, a 21 
poduri, a unei zone de parcare, a unui spatiu de servicii si a doua centre de coordonare si intretinere.

Pana la acesta data,  pe  Sectiunea 5 (amplasata in judetul Arges, cu o lungime de 30,35 km), au fost realizate urmatoarele:
- Antreprenorul a trecut la faza de executie a lucrarilor de drum si structuri legate de amenajare de drumuri tehnologice, de-
capare strat din pamant vegetal, umpluturi de pamant, consolidari pat fundare (cu lianti hidraulici), amenajare temporara sens 
giratoriu DN7C – Nod Baiculesti (excavatii, terasamante, fundatie de balast, fundatie de balast stabilizat, strat de mixtura asfaltica 
si semnalizare + marcaje), defrisari vegetale si executie piloti forati la structurile 2, 3, 10, 14 si 15.
- A fost  finalizata in timp util relocarea conductei de utilitati Transgaz km120+526 / km120+558 astfel incat sa nu fie afectata 
livrarea de gaz catre populatie pe perioada de timp friguros.
Data estimata de finalizare a lucrarilor este Septembrie 2025, urmand o perioada de garantie de 120 luni. 
Valoarea Proiectului de Pregatire a Autostrazii Sibiu – Pitesti pe sectiunile 1, 4 si 5 este de 6.134.697.482 lei si va fi finantat 
prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contributia Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune – 
4.012.633.806,86 lei,15% contributie eligibila a CNAIR SA (bugetul de stat) – 708.111.848,24 lei, restul de 1.413.951.826,90 lei 
reprezentand cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA.
Perioada de implementare a acestui proiect de finantare este de 103 luni, de la 16.06.2015 pana la 31.12.2023, la care se adau-
ga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de finantare, conform 
regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 

Cod proiect: MySMIS 128749

Proiect cofintat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact Beneficiar: 

Dl. Ing. Cristian Pistol, Director General CNAIR S.A. 
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, București, fax: (+4 021) 312.09.84, web: www.cnadnr.ro, e-mail: office@andnet.ro 

Articol de presă

NOU!!! 
CLINICA DE OFTALMOLOGIE 

DR. DIACONU 
VĂ OFERĂ ÎN EXCLUSIVITATE

OPERAŢIA DE CATARACTĂ 
Operaţia se efectuează cu cel mai nou aparat al firmei 

ALCON CENTURION®ACTIVE SENTRY®, pentru 
siguranţa sporită a actului operator 

CENTURION® ACTIVE SENTRY® este cea mai recentă versiune de 
phacoemulsificator a firmei Alcon, fiind un concept revoluționar cu o 
fluidică activă, menită să confere siguranță actului operator în orice mo-
ment și să reducă semnificativ riscul de complicații intraoperatorii. 
Pacienții se vor bucura de o intervenție atraumatică cu o presiune in-
traoculară scăzută în timpul actului chirurgical și de monitorizarea com-
puterizată a parametrilor de siguranță.
Phacoemulsificatorul CENTURION® ACTIVE SENTRY® ține permanent 
legătura cu medicul în timpul operației prin sisteme de avertizare vo-
cale și un display de mari dimensiuni, astfel încât toate informațiile leg-
ate de statusul operator să fie livrate în timp real. În acest fel procedura 
devine extrem de sigură și rapidă.
Față de generația precedentă, CENTURION® ACTIVE SENTRY® este mai 
sigur, mai rapid și mult mai eficient în cataractele de o duritate mare și 
în cele complicate.
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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND PIANINÃ CU 
CORZI( INSTRU-

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

VÂND þuicã de prunã 
ºi cãrucior handicap. 

Tel.0754862407. 
(C.160220220009) 

VÂND fân, depozitat 
în fânar, comuna Albo-
ta. Tel. 0730233675. 
(C.170220220001)

VÂND þuicã din pru-
ne, 34 grade, preþ 14 
lei/ litru, palincã ºi baloþi 
fân. Tel. 0730919219. 
(C.180220220009)

VÂND palane de stejar( 2 m 
lungime). Tel. 0725511165.

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

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

VÂND voucher, euro 
3. Tel. 0761687014.  
(C.140220220001)

VÂND Logan Prestige 1.6, 
16 valve, 105 C.P, 2010, 
64.000 km reali, GPL nou. 
Tel. 0732522436.

STRĂINE
VÂND Volvo C 30, 
fabricaþie 2009, 

motor 1.600, echi-
pat cu cauciucuri 

Ranflat varã/ iarnã, 
stare forte bunã. 
Tel. 0763456166.  
(C.150220220007) 

VÂND Peugeot 208, stare 

impecabilã, în garanþie, unic 
proprietar. Tel. 0770718978. 
(C.310120220001)

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND urgent garsonierã 
Craiovei. Tel. 0743610730.  
(C.150220220013)

VAND garsoniera, 40 mp, et. 
3, Gavana 3. 0746012309. 
(C.210220220014)

VAND garsoniera Ste-
fanesti, 18.000 lei. 
Tel. 0733699399.  
(C.210220220006)

APARTAMENTE
2 camere

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

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

VAND apartament 2 came-
re, Razboieni, et. 4/ 4, pret 
negociabil. Exclus interme-
diarii. Tel. 0744996892.

VAND apartament 2 ca-
mere, cf. 1, et. 10, Gava-
na 2, pret negociabil. Tel. 
0746676738.

APARTAMENTE
3 camere

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

VAND apartament 3 ca-
mere, Fabrica de Bere, 2 
balcoane, terasa, 80.000 
euro. Tel. 0741462581. 
(C.210220220002)

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

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

VÂND gospodãrie casã+ 
fânãrie, acoperite cu þi-
glã, locuibilã, mobilatã, 
3.300 mp, deschidere 16 
m la stradã asfaltatã, puþ 
la poartã, pomi fructiferi, 
viþã- de vie, com. Meriºani, 
str. Brãteasca, 50.000 
euro, negociabil. Tel. 0348/ 
426828; 0747377731. 
(C.170220220005)

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 lângã Capitol, 5 
camere. Tel. 0746993913. 
(C.090220220003)

TERENURI
VÂND TEREN 

50.000 mp, situat vizavi de 
reprezentanţa FORD, lângă

Jupiter City - Carrefour, 
deschidere 250 m.

Tel. 0799 00 88 22.

VÂND 1.679 mp teren con-
strucþii, Slãtioare- zona 
service. Tel. 0742051235.  
(C.070220220018)

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) 

VAND teren intravilan, 600 
mp, Bascov- Florea, 25 
euro/ mp. Tel. 0741462581. 
(C.210220220001)

VÂND teren, com. Băli-
leşti, sat Goleşti, 1.600 mp. 
Poziţie excelentă.10.000 
euro. Tel. 0720292318. 
(C.0902202200014)

SPAŢII

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

SALONUL Epilprof închiri-
azã camerã/ posturi în in-
cintã. Este situat la strada 
principalã, vad auto- pie-
tonal. Tel. 0744751817.  
(C.090220220018) 

ÎNCHIRIEZ
HALĂ SERVICE,

 STRADAL, DEPOZITELOR, 
393 MP. 

TEL. 0799 00 88 33. 

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

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

OFER închiriere gar-
sonierã 35 mp, parter, 
Eremia Grigorescu( Ale-
xim). Tel. 0744353881. 
(C.150220220011)

OFER spre închiriere gar-
sonierã modernã, Spita-
lul Militar, utilatã ºi mo-
bilatã. Tel. 0758924042. 
(C.160220220013)

OFER închiriere aparta-
ment 3 camere, nemobilat, 
Bucureºti- Obor, termen 
lung. Tel. 0727306606.  
(C.170220220011)

OFER închiriere o camerã, 

într-un apartament, complet 
utilat, Tudor Vladimirescu, 
convenabil. 0770641345. 
(C.170220220002)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, conf. 
1, etaj 1, mobilat com-
plet cart. Craiovei. Tel. 
0747050236; 0721376673. 
(C.170220220004)

OFER închiriere casã 
la Miceºti, 300 lei/ 
lunã. Tel. 0721558042.  
(C.180220220001)

OFER închiriere gar-
sonierã complet mobi-
latã, utilatã, zona Dede-
man, unei fete/ familii, 
termen lung. 0745528521. 
(C.180220220003)

OFER spre inchiriere gar-
soniera zona Craiovei, vis-
a-vis de Kaufland, mobilata, 
utilata, centrala, AC, 800 
lei/ luna. Tel. 0742961111. 
(C.210220220011)

OFER spre închiriere came-
ra la casă pe termen lung, 
Trivale. Tel. 0751602594.

OFER spre inchiriere garso-
niera zona Spitalul Militar. 
Plata anticipat pe o luna. 
Tel. 0722913063.

PROPRIETAR ofer închi-
riere apartament 3 came-
re, Piteşti- centru, com-
plet mobilat şi utilat. Tel. 

0765780909.

PROPRIETAR ofer închiri-
ere casa, Piteşti- centru, 4 
camere, dependinţe, curte 
600 mp, pretabilă birouri. 
Tel.  0725850821.

PROPRIETAR ofer spre 
închiriere spatiu comer-
cial, 20 mp, stradal. Tel. 
0765780909.

PROPRIETAR ofer închi-
riere garsonieră Craio-
vei, renovată, utilată. Tel. 
0765780909. 

PROPRIETER ofer închiri-
ere apartament 2 camere, 
parter, Calea Bucureşti, 
complet mobilat şi utilat. 
Tel. 0725850821. 

PROPRIETAR ofer inchiri-
ere apartament 4 camere, 
zona centrala, 2 bai, mobi-
lat, utilat. Tel. 0765780909.

LOCURI DE VECI
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. 

DELIA 27 ani, curatã, 
drãgutã, locaþie cen-
tru. Tel. 0730549092. 

(C.020220220002)

BLONDÃ, ofer clipe mi-

nunate. Tel. 0790443340.  
(C.140220220012)

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.

04.03.2022

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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(C.080220220013)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT doamnã pentru 
menaj+ cãlcat, în aparta-
ment 3 camere, cu expe-
rienþã. Tel. 0791421046.  
(C.100220220005)

CAUT doamnã pentru în-
grijire bãtrînã deplasabi-
lã, în comuna Morãreºti, 
judeþul Argeº. Ofer sa-
lariu atractiv cazare ºi 
masã. Tel. 0744383169. 
(C.150220220001)

MEDICALE
KINETOTERAPEUT. Pes-
te 15 ani experienþã în re-
cuperare neuro- motorie 
0- 3 ani. Tel. 0759189994.  
(C.160220220012)

CAUT 
MEDIC 

SPECIALIST 
MEDICINA 
FAMILIEI 

pentru preluare cabinet 
medical situat în com. 

Stâlpeni - Argeş. 
Inf. la tel. 0723419525.

PRESTĂRI
SERVICII

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

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

EXECUT zugrãveli, glet, la-
vabilã, gresie, faianþã,   par-
chet, rigips. 0748145223. 
(C.070220220010)

ZUGRAV. 0721758547. 
(C.110220220001)

AMENAJÃRI interioa-
re/ exterioare, preþuri 
avantajoase. Tel. 
0751819751; 0784998535.  
(C.110220220018)

CADASTRU-carte funci-
arã! Terenuri-480 lei! Apar-
tamente-280 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.150220220005)

COªAR, desfund sobe, 
ºeminee, centrale de fu-
ningine, cu scule profesi-
onale. Tel. 0769672683.  
(C.090220220005)

EXECUT lucrãri interior/ 
exterior, zidãrie, turnãri 
garduri, polistiren, de-
corativã, tencuieli, par-
chet. Tel. 0761316367. 
(C.090220220015)

AMENAJÃRI interioare/ ex-
terioare. Tel. 0720538595. 
(C.160220220003)

TRANSPORT mar-
fă, mobilă, bagaje. Tel. 
0740670840. 

PIERDERI
PIERDUT permis auto si 
carduri bancare pe nu-
mele Muscel Vasile Li-
viu. Gasitorului recom-
pensa. Tel. 0799232640 
(C.210220220005)

PIERDUT card legitimaţia 
parcare persoană cu han-
dicap, pe numele Uleanu 
Florina. Se declară nul.

MATRIMONIALE
OM de afaceri doresc cu-
noºtinþã cu doamnã seri-

oasã pentru prietenie/ cãsã-
torie. Tel. 0791557850.  
(C.010220220016)

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

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

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

VÃDUV, 67 ani doresc 
doamnã pentru relaþie de 
prietenie pe o perioadã în-
delungatã/ eventual cãsã-
torie. Tel. 0758756818. 
(C.110220220012)

DOMN locuiesc sin-
gur, caut doamnã/ dom-
niºoarã pentru priete-
nie, socializare. Rog 
seriozitate. 0753427282. 
(C.110220220019)

EDUCAT, situaþie materi-
alã bunã doresc cunoºtinþã 
doamnã/ domniºoarã în ve-
derea unei relaþii bazate pe 
respect. Tel. 0740838711. 
(C.140220220007)

DOMN, singur, locuinþã 
proprie, maºinã, din Rm. 
Vâlcea, caut doamnã, 
pentru cãsãtorie / prie-
tenie, vârsta, între 25 ºi 
50 de ani. 0726310882.  
(C.090220220016)

MAGIE
SUFEREAM de o boa-
lã necruþãtoare. A durat 
aproximativ 2 ani ºi nu 
îmi gãseam leacul. Prin 
intermediul unei cunoº-
tinþe am ajuns la mama 
Gabi. De atunci nu mai 
am probleme de sãnãta-
te. Orice problemã veþi 
avea, mama Gabi vã este 
de de mare ajutor. Apelaþi 
cu încredere ºi nu veþi re-
greta. Tel. 0743954916. 
(C.180220220010) 

În sprijinul oamenilor 
cu probleme vine cu 
multe leacuri RODI-

CA, binecunoscutã de 
Dumnezeu prin pute-
rea ei deosebitã ºi a 
harurilor sfinte. Re-

zolvã cazuri lipsite de 
orice speranþã, poate 
vedea trecutul, pre-

zentul ºi viitorul, dez-
leagã ºi îndepãrteazã 

cele mai puternice 
farmece ºi blesteme, 
dezleagã cununii le-

gate, aduce persoana 
iubitã, împacã familii 

dezbinate, face de 
dragoste, spor, noroc, 

sãnãtate, reuºite 
în afaceri, vindecã 

impotenþa, viciul bãu-
turii, stresul, depre-

sia, etc. Contactaþi-o 
cu încredere pentru 
a vã ajuta cu toatã 
experienþa ºi price-

perea ei. Luna Martie 
beneficã pentru a re-
zolva orice problemã. 
Telefon: 0759550302.  

(C.170220220012) 

ANGAJĂRI
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)

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

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

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

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

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

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

CÃMIN de bãtrâni Mãrãci-
neni angajeazã îngrijitori 
bãtrâni. Tel. 0752011121. 
(C.o.p.)

ANGAJEZ vânzãtor ma-
gazin bricolaj- Tg. din 
Vale. Tel. 0751172725.  
(C.110220220003)

AGENÞIA de Pariuri 
Sportive” Fortuna” an-
gajeazã operatoare cal-
culator, pentru zona 
ªtefãneºti. Nu necesitã ex-
perienþã. Tel. 0748865843.  
(C.110220220013)

ANGAJEZ personal vul-
canizare, zona ªtefã-
neºti. Tel. 0746750229.  
(C.110220220014)

PENSIUNEA Cora Piteºti 
angajeazã cameristã, ne-
fumãtoare. Salariu net 
1.800 lei+ masã, posibilita-
te cazare. Program: 8 ore/ 
zi sau douã zile lucrate, 
08.00- 22.00,/ douã  zile 
libere. Tel. 0724470485. 
(C.180220220011)

MANIPULANT MARFĂ 
(PICKER). 

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

ANGAJEZ muncitori neca-
lificaþi. Tel. 0761649138.  
(C.110220220017)

ANGAJÃM femei pen-
tru curãþenie ºi maºi-
nist. Tel. 0757023974.  
(C.110220220008)

S.C. ANGAJEAZÃ insta-
latori cu sau fãrã experi-
enþã. Tel. 0722752952.  
(C.140220220003)

RESTAURANT Bascov an-
gajează bucătar şi ajutor 
de bucătar. Tel. 0749 249 
492. (C.1502202200019)

FIRMÃ angajeazã me-
seriaºi în termosis-
tem. 0741931413. 
(C.140220220009)

S.C. Angajeazã: mozai-
cari, instalatori ºi electri-
cieni cu experienþã, per-
soane serioase. Salariu 
motivant. 0756313796. 
(C.090220220020)

FABRICÃ de confecþii din 
Leordeni- Argeº, angajea-
zã maºiniºti, croitor, cãl-
cãtori, magazioner, ºef de 
linie, tehnolog, muncitori 
auxiliari, mecanic, ºofer. 
Salarizare foarte bunã, po-
trivit experienþei. Detalii la 
0787328176.  (C.f. 5202. )

ANGAJEZ personal 
contabilitate prima-
ra. Tel. 0728119444.  
(C.210220220003)

ANGAJEZ personal re-
staurant ajutor bucatar, 
ospatarite. Salarii avanta-
joase. Tel. 0728119444.  
(C.210220220004)

ANGAJEZ ºofer categoria 
C, cu sau fãrã experienþã, 
calificare la locul de mun-
cã, curse- România- Franþa 
ºi retur. Tel. 0724268382.  
(C.150220220009)

ANGAJEZ fatã pentru 

grãtar cu experienþã. Con-
diþii bune de lucru, program 
flexibil. Tel. 0747545144.  
(C.160220220008)

FIRMÃ CURIERAT an-
gajeazã manipulanþi de-
pozit. Tel. 0727348053. 
(C.170220220016)

SOCIETATE angajeaza 
manipulant saci cereale si 
furaje, Maracineni. Salariu 
2.500 lei in mana+ carte de 
munca. Tel. 0748129070. 
(C.210220220013)

ANGAJEZ sudori ar-

gon si lacatusi. Salariu 
4.000 lei. 0740941086. 
(C.210220220009)

SOLICIT angajare ca 
zilier în orice domeniu. 
Tel. 0746500870. 

SOLICIT angajare. Ex-
perienta lucrator co-
mercial si operator 
fabrica mezeluri. Tel. 
0769323880.

Vreau să am un 
LOC DE MUNCĂ

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

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!



Publicitate
M

iercuri, 23 februarie 2022
Curierul zilei - pag. 11

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.

SC CONTINENTAL 
ANGAJEAZĂ: 

 - SUDOR ARGON - salariu 4.500 lei net.
- LĂCĂTUŞ confecţii metalice- salariu 

5.000 lei net. 
Hală industrială la Căteasca. 

Se asigură transport de la sediu la hală. 
Diurnă masă 17 lei/ zi. 

Detalii la tel. 0742444388.

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.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze. 

Tel. 0722301315.

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

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

Relații, la tel. 0723389777.

RESTAURANT 
ATELIER angajează 

LUCRĂTOR 
BUCĂTĂRIE. 
Tel. 0766 574707.

ANGAJEAZĂ
OPERATORI PRODUCŢIE

Compania noastră oferă:
- Instruire la locul de muncă;  
- Pachet salarial motivant;  
- Tichete de masă 20 lei/zi;
- Prime: Paşte, Crăciun ; Transport ;
Cei interesaţi pot depune un CV, la sediul fabricii 
din: Pitesti, Str. Depozitelor nr.12, Judet Arges, 

sau prin fax la 0248.265.664.  

SC LAS VEGAS-MI SRL 
- firmă de distribuţie băuturi - 

angajează
- STIVUITORIST normă parţială şi normă 
întreagă cu atestat profesional
- MANIPULANŢI distribuţie marfă 
- ŞOFERI, permis categ. B şi şofer profesion-
ist cu atestat transport marfă valabil.
Oferim: - condiţii de muncă la un standard ridicat
- mediu de lucru plăcut
- salariu motivant bazat pe performanţe.

CV-urile se depun prin fax: 0248 223 791 sau 
prin e-mail: office@lasvegasmi.ro

FIRMĂ DE TRANSPORT angajează 
ŞOFER cat. B sau C pentru curse locale în Piteşti. 

Program de lucru L- S, 8 ore/ zi. 
Salariu 2.500 lei net+ bonuri de masă pentru cat. B şi 

3.500 lei net+ bonuri de masă pentru cat. C. 
Detalii la tel. +40( 748229676).

ABATOR din BASCOV 
angajează:

- MĂŢĂRESE
- MUNCITOR 

NECALIFICAŢI, 
BĂRBAŢI ŞI FEMEI.

Tel. 0744 314.995.

FIRMA GAZE 
ANGAJEAZA: 

- BULDOEXCAVA
TORIST

- INSTALATOR GAZE
0733983888

PRODUCĂTOR 
MASE PLASTICE, 

angajează 
AGENT DE 
VÂNZĂRI.

Tel.: 0773 365 426
0773 365 474.

SOCIETATE PROFIL 
CADASTRU - GEODEZIE 
angajează SECRETARĂ.
Cerințe minime: operare 

PC, avantaj carnet de con-
ducere categ. B. Telefon 
0723352682. CV-uri la: 

terrastargrafic@yahoo.ro

S.C. ANGAJEAZĂ 

ŞOFERI 
TIR 

TRANSPORT INTERN. 
Tel. 0726746036.

CNCD S.A angajează 
LUCRĂTOR COMER-

CIAL/ GESTIONAR 
cu experienţă pentru 

comercializarea mate-
rialelor de construcţii. 

Relaţii la tel. 0744700114.
CV, la e-mail: 

personal@cncdauto.ro 

ANGAJEZ 
ŞOFERI TIR 

PENTRU 
TRANSPORT 
INTERN. Tel. 

0723397562; 0787804506.

Angajez 
CONFECŢIONERI 

TEXTILE. 
Tel. 0720638047.

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.

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.
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