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VÂNZĂRI
DIVERSE

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.

VAND caruta, gaste, iepuri 
si baloti. Tel. 0729321359. 
(C.240220220004)

VAND baloti fan 18- 25 
kg, 12 lei, negocia-
bil. Tel. 0753254579. 
(C.240220220007)

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)

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 inter-
mediarii. Tel. 0744996892. 
(C.220220220001)

VAND apartament 2 ca-
mere, cf. 1, et. 10, Ga-
vana 2, pret negocia-
bil. Tel. 0746676738. 
(C.220220220003)

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

VAND casa P+E, 6 camere, 
2 bai, bucatarie+ 493 mp, str. 
Exercitiu, 200.000 euro, ne-
gociabil. Tel. 0740219876.  
(C.240220220008)

TERENURI
VÂND 1.679 mp teren con-

strucþii, Slãtioare- zona 
service. Tel. 0742051235.  
(C.070220220018)

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

VÂND TEREN 
50.000 mp, situat vizavi de 

reprezentanţa FORD, lângă
Jupiter City - Carrefour, 

deschidere 250 m.
Tel. 0799 00 88 22.

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

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

SPAŢII
ÎNCHIRIEZ

HALĂ SERVICE,
 STRADAL, DEPOZITELOR, 

393 MP. 
TEL. 0799 00 88 33. 

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)

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

PROPRIETER ofer în-
chiriere apartament 2 ca-
mere, parter, Calea Bu-
cureti, complet mobilat i 
utilat. Tel. 0725850821.  
(C.220220220010)

OFER spre închiriere ca-
mera la cas pe termen lung, 
Trivale. Tel. 0751602594. 
(C.220220220002)

OFER spre inchiriere gar-
soniera zona Spitalul Mi-
litar. Plata anticipat pe o 
luna. Tel. 0722913063. 
(C.220220220004)

PROPRIETAR ofer inchirie-
re apartament 3 camere, Pi-
testi- centru, complet mobi-
lat si utilat. Tel. 0765780909. 
(C.220220220005)

PROPRIETAR ofer inchi-
riere casa, Pitesti- centru, 
4 camere, dependinte, 
curte 600 mp, pretabila bi-
rouri. Tel.  0725850821. 
(C.220220220007)

PROPRIETAR ofer spre 
inchiriere spatiu co-
mercial, 20 mp, stra-
dal. Tel. 0765780909. 
(C.220220220008)

PROPRIETAR ofer închirie-
re garsonier Craiovei, reno-

vat, utilat. Tel. 0765780909.  
(C.220220220009)

OFER spre inchiriere apar-
tament 2 camere, Exer-
citiu. Tel. 0747919376.  
(C.230220220002)

OFER inchiriere gar-
soniera Lidl- Depou. 
Tel. 0731535199.  
(C.230220220006)

OFER inchiriere gar-
soniera mobilata, uti-
lata. Tel. 0742685502.  
(C.240220220010)

OFER inchiriere apartament 
2 camere, Trivale- Com-
plex 1. Tel. 0732356796.  
(C.240220220011)

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. 
(C.080220220013)

SERVICII

ÎNGRIJIRE
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) 

DELIA 27 ani, curatã, 
drãgutã, locaþie cen-
tru. Tel. 0730549092. 
(C.020220220002)

BLONDÃ, ofer clipe mi-

nunate. Tel. 0790443340.  
(C.140220220012)

DOAMNA serioasa 
ofer masaj de relaxa-
re persoanelor serioa-

se. Tel. 0751329835. 
(C.240220220001)

DOAMNA matu-
ra. Tel. 0723035575. 
(C.240220220003)

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

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)

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

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

TRANSPORT marf, mobil, 
bagaje. Tel. 0740670840.  
(C.220220220011)

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

PIERDUT carte de inter-
ventie casa de marcat, 
seria casa marcat ZEXO-
TL55241, apartinand S.C. 
Frame My Life Studio SRL, 
CUI 37229101. Se declara 
nula.

PIERDUT permis auto si 
carduri bancare pe numele 
Muscel Vasile Liviu. Ga-
sitorului recompensa. Tel. 
0799232640. 

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 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)

TANAR, 42 ani, divortat, 
doresc cunostinta cu ta-
nara, varsta apropiata, 
sincera, iubitoare si de 
casa pentru relatie seri-
oasa. Tel. 0732049367.  
(C.230220220001)

ANIMALE
PROPRIETAR ofer inchiri-
ere apartament 4 camere, 
zona centrala, 2 bai, mobi-
lat, utilat. Tel. 0765780909. 
(C.220220220006)

VAND lup ciobanesc bel-
gian, din lipsa de spa-
tiu, 10 luni, carnet de 
sanatate, pret negocia-
bil. Merita vazuta. Tel. 
0752614364, 0723412249. 
(C.240220220002)

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)

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)

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. )

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

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)

ANGAJEZ muncitori neca-

lificaþi. Tel. 0761649138.  
(C.110220220017)

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

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)

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

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

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

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

ANGAJEZ sudori ar-
gon si lacatusi. Salariu 
4.000 lei. 0740941086. 
(C.210220220009)

ANGAJEZ femei pentru car-
mangerie si mecanic de in-
tretinere. Tel. 0746174727.  
(C.230220220003)

S.C. ANGAJEAZA electri-
cian, instalator si zugrav. 
Permis conducere obliga-
toriu. Tel. 0736365601.   
(C.230220220004)

ANGAJEZ muncitori insta-
latii sanitare, apa si cana-
lizare. Tel. 0744315221. 
(C.240220220006)

ANGAJEZ paznic pen-
tru lac pescuit. Persoana 
fara obligatii si fara cazi-
er. Salariu atractiv. Tel. 
0757295066, 0741654840. 
(C.240220220009)

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

SOLICIT angajare. Expe-
rienta lucrator comercial 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!
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ANGAJEZ 
CAMERISTE 

PENTRU 
HOTEL 

LITORAL. 
Tel. 0248/ 215726.

SC angajează 
OPERATOR 

MASE 
PLASTICE. 

Tel. 0773 365 426, 
0773 365 474.

La concurs / examen se pot inscrie candidatii care indeplinesc cumulativ crite-
riile generale si specifice prevazute de Ordinul nr. 284/2007 privind aprobarea 
metodologiei-cadru de organizare si desfășurare a concursurilor / examenelor 
pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice cu 
modificările și completările ulterioare, modificat de art. 1 din O.A.P. nr. 954/2017 
pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 284/2007 ; 
Criterii generale: 
a) au domiciliul stabil in Romania ;   
b) nu au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra uma-
nitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu servi-
ciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau 
a unei infractiuni savarsite cu intentie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea 
functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, ates-
tata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile 
sanitare abilitate;
d) nu au varsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare.
Criterii specifice:
1. sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licen-
ta sau echivalenta in domeniul medicina, specializarea medicina;
2. sunt confirmati cel putin medic specialist;
 3. au minimum 5 ani vechime in specialitatea respectiva;
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:  
a) cererea de inscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licenta sau de absolvire dupa caz;
d) copie de pe certificatul de medic specialist;
e) curriculum vitae;
f) adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea stu-
diilor dupa caz;
g) cazierul judiciar;
h) declaratia pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica 
asa cum este definita prin lege;
 i) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata 
cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al 
candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
j) proiectul de specialitate;
             Proiectul de specialitate trebuie sa fie realizat individual de catre candidat, 
sa rezolve problemele solicitate intr-un volum de maximum 8-10 pagini tehnore-
dactate pe calculator cu fonturi de 14 si trebuie sa fie depus la inscriere.
             Evaluarea si sustinerea proiectului de specialitate se fac in plenul comisiei 
de concurs/examen.
            Copiile actelor prevazute mai sus se prezinta insotite de docuentele origina-
le care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei 
de concurs.
            Dosarele de inscriere  se depun la secretariatul comisiei de concurs din cad-
rul Compartimentului Juridic al Spitalului de Recuperare Bradet jud. Arges dupa 
programul luni – vineri orele 9.00 – 13.00  pana la data de 11.03.2022 orele 13.00. 
             Candidatii al caror dosar de inscriere a fost respins pot depune contestatie 
in cel mult 24 ore de la data comunicarii rezultatului verificarii aceasta solution-
andu-se in termen de 24 ore de la data depunerii catre comisia de solutionare a 
contestatiilor .
Concursul / examenul va avea loc in sala de sedinte a unitatii sanitare situata la 
parterul acesteia și va cuprinde urmatoarele probe de evaluare : 
- test grila/lucrare scrisa de verificare a cunostintelor din legislatia specifica pos-
tului ;
- sustinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al 
postului ;
- interviul de selectie ;
            Probele se vor desfasura conform calendarului de concurs concurs si se vor 
nota cu note de la 1-10. 
          Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina in cadrul concur-
sului/examenului media finala cel putin 7,00 iar la fiecare proba minimum nota 
6,00. Media finala a fiecarui candidat se calculeaza cu doua zecimale, ca medie 
aritmetica a notelor obtinute la probele de evaluare.
             Candidatii au dreptul sa conteste rezultatul final al concursului/examenului 
cu exceptia interviului de selectie in termen de 24 ore de la data afisarii. Contesta-
tia se solutioneaza de catre comisia de solutionare a contestatiilor in termen de 24 
ore de la data depunerii la secretariatul comisiei de concurs / examen .
Bibliografia de concurs: 
              A. DIN LEGISLATIA SPECIFICA : 
1.Legea nr.95/2006 republicata privind reforma in domeniul sanatatii cu modifi-
carile si completarile ulterioare ( Titlul I, VII, XII ) ;
2.Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 
3.Ordinul MS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, pre-
venire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale din unitatile sanitare cu 
modificarile si completarile ulterioare ;
4.Ordin nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea normelor tehnice priv-
ind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, 
evaluarea eficacitatii procedurilor de curatenie și dezinfectie efectuate in cad-
rul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de 
nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a derularii procesului de steriliza-
re si controlul eficientei acestuia .

5.Ordinul MS nr. 921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din 
cadrul spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare ;
6.Hotarare nr.696 din 26 iunie 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a 
Contractului cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a 
medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asis-
tive in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021-2022 ; 
7.Ordin nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
in anul 2021 a Hotararii  nr.696 din 26 iunie 2021 pentru aprobarea pachetelor 
de servicii si a Contractului cadru care reglementeaza conditiile acordarii asis-
tentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si 
dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru 
anii 2021-2022 ; 
8.Legea nr.346/2002 republicata privind asigurarea pentru accidente de munca ;I 
boli profesionale cu modificarile si completarile ulterioare ;
TEME PROPUSE PENTRU PROIECTUL DE SPECIALITATE :
1. Imbunatatirea structurii si organizarii spitalului ;
2. Evaluarea serviciilor de sanatate furnizate de spital ;
3. Gradul de acoperire cu servicii medicale a spitalului ; 
4. Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale acordate de spital ;
STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT     
Candidatii aleg una din temele de mai sus și vor realiza un proiect de speciali-
tate care vizeaza Spitalul de Recuperare Bradet intr-un volum de maximum 8-10 
pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14, care trebuie sa fie depus la 
inscriere, conform structurii propuse : 
A) Descrierea situatiei actuale a unitatii ;
B) Analiza SWOT a spitalului : puncte forte, puncte slabe, oportunitati si amenin-
tari ;
C) Identificarea problemelor critice ; 
D) Selectionarea unor problem prioritare cu motivarea alegerii facute ; 
E) Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritara identificata ;
1. Scop
2. Obiective – indicatori 
3. Activitati: n definire n încadrare în timp n grafic Gantt   n resurse necesare – 
umane, materiale, financiare;  n responsabilitati;
4. Rezultate asteptate ;
5. Monitorizare – indicatori ;
6. Evaluare – indicatori ; 
GRILA DE PUNCTARE A PROIECTULUI / LUCRARII DE SPECIALITATE 
A) Forma de prezentare a proiectului – 1 punct
B) Descrierea situatiei actuale a unitatii pe tema data – 2 puncte  ;
C) Analiza SWOT a spitalului : puncte forte, puncte slabe, oportunitati si 
amenintari -1,5 puncte ;
C ) Identificarea problemelor critice -0,5 puncte ; 
D) Selectionarea unor problem prioritare cu motivarea alegerii facute 0, 5 puncte; 
E ) Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritara identificata- 
4, 5 puncte ; 
1. Scop – 0,5 puncte ;
2. Obiective – indicatori -0,5 puncte ;
3. Activitati – 2, 5 puncte ; 
Definire – 0, 5 puncte ; 
incadrare in timp –grafic Gantt 0,75 puncte ; 
resurse necesare – umane , materiale, financiare – 0,75 puncte ; 
responsabilitati 0, 5 puncte ;
4. Rezultate asteptate 0, 5 puncte  ;
5. Monitorizare – indicatori 0, 25 puncte  ;
6. Evaluare – indicatori 0, 25 puncte ;
                                                        Total : 10 Puncte 

Prezentul anunt alaturi de calendar, bibliografie, metodologia de concurs / exam-
en, etc se va supune afisajului atât la avizier cât și pe site-ul spitalului www.spit-
albradet.ro ; relatii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului de Recuperare 
Bradet, localitatea Bradulet, sat Bradetu, jud.Arges sau la telefon 0248/ 267755 (6) 
interior 244 compartimentul juridic.
Calendarul de desfășurare concurs/examen:
Nr. crt. Activitate Data
1. Termen limită de depunere a dosarelor 11.03.2022, orele 13:00
2. Selecția dosarelor de concurs 14.03.2022, orele 11:00
3.  Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 14.03.2022, orele 14:00
4. Termen pentru depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor 
15.03.2022, între orele  09:00 - 13:00
5. Soluționarea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor și afișarea rezultatelor 
acestora 16.03.2022
6. Proba scrisă – test grilă 21.03.2022, orele 10:00
7.  Afișarea rezultatelor la proba scrisă – test grilă 21.03.2022, orele 15:00
8.  Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele probei scrise – test grilă 
22.03.2022, între orele  09:00 – 15:00
9. Soluționarea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise – testului grilă 
și afișarea rezultatelor acestora 23.03.2022
10.  Susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al 
postului precum și interviul de selecție  24.03.2022, orele 10:00
11. Afișarea rezultatelor finale 24.03.2022, orele 15:00
12. Termen pentru depunerea contestațiilor privind rezultatul final 
25.03.2022 între orele  09:00 – 14:00
13. Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatului final 28.03.2022.

Anunț
Spitalul de Recuperare Bradet, situat in comuna Brădulet, Sat Bradetu jud. Argeș in conformitate cu prevederile art 181 alin 2 titlul VII-SPITALE din Legea nr 
95/2006 republicata privind reforma in domeniul sanatatii si cu prevederile Ordinului nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare si de 
desfasurare a concursurilor / examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice cu modificarile si completarile ulterioare 
organizeaza in data de 21.03.2022, ora 10, 00 concurs / examen pentru ocuparea functiei specifice comitetului director post contractual vacant  si anume 

DIRECTOR  MEDICAL

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

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.

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 

S.C. ANGAJEAZĂ 

ŞOFERI 
TIR 

TRANSPORT INTERN. 
Tel. 0726746036.

ANGAJEZ 
ŞOFERI TIR 

PENTRU 
TRANSPORT 
INTERN. Tel. 

0723397562; 0787804506.

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.    

GARDEN PUB 
ANGAJEAZĂ 

PERSONAL PENTRU 
APROVIZIONARE ŞI 

MENTENANŢĂ. 
Tel. 0755782046,
 după ora 12.00.

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 angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze. 

Tel. 0722301315.

S.C. ANGAJEAZA în 
condiţiile legii, 

MUNCITORI CALIFI-
CATI(ZIDARI- FINISORI) 

pentru şantiere situate în 
Stefanesti, jud. Arges. 

Tel. 0744678116.
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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.

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.

FABRICĂ DE CONSTRUCŢII METALICE angajează SU-
DORI CALIFICAŢI cu experienţă MIG/ MAG, LĂCĂTUŞI 

confecţii metalice cunoscător de desen tehnic, OPERA-
TOR CNC ABKANT şi OPERATOR CNC maşină debitare 
plasmă şi oxigaz. Tel. 0742117719, între orele 08.00- 15.00.

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.

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, AZI ULTIMA ZI
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.

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

SPITALUL ORASENESC “REGELE CAROL I”,
cu sediul în orasul Costesti, Str.Industriei nr.19, jud. Ar-
ges, în conformitate cu prevederile H.G nr.286/2011 ,cu 
modificarile si completarile ulterioare, scoate la concurs:
- 1 post de ASISTENT MEDICAL ȘEF SECȚIE PRIN-
CIPAL PL la Secția Medicina Interna, contract indi-
vidual de munca pe durata nedeterminata.  
- 1 post de ASISTENT MEDICAL ȘEF SECȚIE PRIN-
CIPAL PL şef sectie  la Secția Pediatrie, contract indi-
vidual de munca pe durata nedeterminata. 
Concursul se va desfasura in data de 21.03.2022, ora 10:00 
(proba scrisa) si 24.03.2022, ora 10:00 (proba interviu) la 
sediul Spitalului Orasenesc Regele Carol I Costesti.
Dosarele se primesc in intervalul 25.02.2022-10.03.2022, 
ora 15:00.
Conditii specifice:
- Diplomă de şcoală sanitară postliceală de specialitate.
- Adeverința/certificat de grad principal.
- Vechime in functia de asistent medical-5 ani.
Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul RUNOS, 
tel. 0248673550.

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 angajează: 
- LUCRĂTOR 
COMERCIAL 

- ȘOFER 
PROFESIONIST

- STIVUITORIST. 
Tel. 0723276932.

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează 
MANIPULANT - 2 posturi 

pentru depozitul Albota. Se acordă salariu 
motivant, bonusuri şi tichete de masă.  

Relaţii, la telefon 0744.508.005.

   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

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

experienţă în domeniul presei de 
preferat STUDENŢI, PENSIONARI, 

zona Mioveni şi Piteşti. 
Relaţii, tel. 0748192233.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

Anunt puplic privind depunerea solicitarii de emitere a 
acordului de mediu

S.C. SUN ENERGY GREEN COMPLET S.A( TAMAGA 
MARIUS TRAIAN), anunta publicul interesat asupra depune-
rii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: 
Centrala electrica solara cu panouri fotovoltaice, constructii 
conexe si echipamente tehnologice, sistematizare verticala si 
imprejmuire tren, propus a fi amplasat in comuna Mozaceni, 
sat Mozaceni, jud. Arges.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul 
APM Arges, str. Egalitatii, nr. 50 A, jud. Arges si la sediul pri-
mariei comunei Mozaceni, jud. Arges, in zilele de luni pana joi, 
intre orele 09.00- 13.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Arges, 
str. Egalitatii, nr. 50 A, jud. Arges.

Angajez 
CONFECŢIONERI 

TEXTILE. 
Tel. 0720638047.

SC ZIP ESCORT SRL 
angajează  AGENŢI 
DE SECURITATE 

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

Societate de Servicii în Informatica S.S.I. Pitesti S.A. 
cu sediul în Pitesti, b-dul. Republicii nr. 71, organizea-
za licitatie publica pentru închirierea unui spatiu de 
2.580 mp, pentru birouri activitate administratie publica, 
în data de 03.03.2022, ora 11, la sediul societatii. In ca-
zul in care nu va fi desemnat niciun castigator, licitatia 
se va repeta in data de 07.03.2022, ora 11, tot la sediul 
societatii. Relatii la tel. 0744755456, zilnic între orele 
10.00- 14.00.

Societate de construcţii cu experienţă angajează 
SUDORI, LĂCĂTUŞI MECANICI, MAIŞTRI, 

INGINERI şi TEHNICIENI în construcţii, 
INSTALATORI şi ELECTRICIENI 

- salarii atractive -  Telefon 0771 459 693.
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