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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND 2 centrale 
termice: Motan- 300 
lei ºi Ariston- 300. 
Tel. 0723676511. 
(C.231220210001) 

VÂND þuicã din pru-
ne, 34 grade, preþ 12 
lei/ litru, palincã ºi baloþi 
fân. Tel. 0730919219. 
(C.031220210001)

VÂND þuicã de prunã altoitã, 
30 grade. Tel. 0744354256.  
(C.131220210007)

VÂND boxã, str. Teilor, 
25.000 lei. Tel. 0724985534.  
(C.091220210004)

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
VÂND Cielo Executive, 
benzinã, 2003, unic pro-
prietar, 203.000 km, fãrã 
accidente, stare bunã de 
funcþionare, AC, alarmã, 
radiocasetofon, proiec-
toare de ceaþã, revizii la 
zi, ITP valabil 16.06.2022, 
5.000 lei. 0748429859. 
(C.171220210006)

VÂND Logan 2007, 1.5 
diesel, full, preþ negoci-
abil. Tel. 0744837592.  
(C.281220210009)

VÂND 3 autoturisme Tra-
bant 601. 0756261519. 

STRĂINE
PROPRIETAR, vând VW 
Jetta, 2007, 1.9 Diesel, im-
pecabil. Tel. 0770338340.

APARTAMENTE
2 camere

VÂND Cielo Executive, 

benzinã, 2003, unic pro-
prietar, 203.000 km, fãrã 
accidente, stare bunã de 
funcþionare, AC, alarmã, 
radiocasetofon, proiec-
toare de ceaþã, revizii la 
zi, ITP valabil 16.06.2022, 
5.000 lei. 0748429859. 
(C.171220210006)

VÂND Logan 2007, 1.5 
diesel, full, preþ negoci-
abil. Tel. 0744837592.  
(C.281220210009)

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 2 ca-
mere, decomandat, 3/ 3, 
zona Popa ªapcã. Tel. 
0771319293.  (C.081204)

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

VÂND apartament 2 ca-
mere, fond nou, cen-
tral. Tel. 0734917003.  
(C.030120220011)

VÂND apartament 2 ca-
mere, cf. 1, semideco-
mandat, renovat 2019, 
mobilat, utilat, et. 7/ 9, 
Craiovei, bl. 49, 57.500 
euro. Tel. 0745189020.  
(C.030120220003)

VÂND apartament 2 came-
re, etaj 2, mobilat, Exer-
ciþiu- lângã Lidl, avantajos. 
Tel. 0734394945.

PROPRIETAR vând apar-
tament 2 camere, 3/ 4, J-uri- 
Odobescu, preþ 44.500 
euro. Tel. 0742961111.  
(C.040120220003)

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

CADASTRU
CERTIFICAT ENERGETIC 

Tel. 0248 610 093, 
0744 815 510

www.cadastru-arges.ro
www.certificatenergetic-arges.ro

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.031220210004)

VÂND teren+ casã, Piteºti, 
Nord, 520 mp, în spatele blo-
cului B4. Tel. 0740968881. 
(C.031220210005)

VÂND teren Piteºti, Nord, 
320 mp, la 200 m de Spita-
lul Militar. Tel. 0740968881. 
(C.040120220013)

VÂND 4.600 mp teren 
construcþii, 10 km de 

Piteºti, toate uti-
litãþile( apã, canali-
zare, gaze, curent), 
zonã liniºtitã între 

vile, preþ 5 euro/ mp. 
Tel. 0720411585. 
(C.040120220009) 

SPAŢII
ÎNCHIRIEZ

HALĂ SERVICE,
 STRADAL, DEPOZITELOR, 

393 MP. 
TEL. 0799 00 88 33. 

ÎNCHIRIEZ camere, prefe-
rabil birouri, suprafeþe de 
15 mp, b-dul. Republicii, 
nr. 112. Tel. 0728740082.  
(C.081120210012)

ÎNCHIRIERI
OFER închiriere ca-
mere cu baie pro-
prie. Tel. 0762277072.  
(C.201220210005)

PRIMESC în gazdã la casã 
bãieþi/ familie, Prundu- Cra-
iovei. Tel. 0722786405.  
(C.201220210008)

OFER închiriere garsoni-
erã, ultracentral, termen 
lung, 900 lei. 0745082411. 
(C.221220210006)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, par-
ter, Gãvana 2, nemo-
bilat. Tel. 0736364090. 
(C.030120220012)

OFERTÃ! Închiriez ca-
mere, mobilate la vilã, 
Nord- Kaufland, 300 lei/ 
persoanã. 0772031155.  
(C.030120220016)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, de 

lux, în vilã, intrare 
separatã, ultramo-

dern, parcare, B-dul. 
N. Bãlcescu, nr. 18. 
Tel. 0740454690; 

0756274285. 
(C.030120220007) 

OFER spre închirie-
re apartament 2 came-
re, cf. 1, Rãzboieni. Tel. 
0741387845.  (C.2912201)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, central, mo-
bilat ºi utilat. 0757077870. 
(C.291220210002)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere etaj 2, 
mobilat, Exerciþiu- lân-
gã Lidl, avantajos. Tel. 
0734394945.

PROPRIETAR! Închiri-
ez garsonierã, confort 

I, Craiovei, recent 
finisatã, mobilatã, 

utilatã nou,  condiþii 
deosebite. Exclus 
animale compa-
nie. 0741015609. 
(C.040120220012) 

OFER spre închiriere garso-
nierã, Gãvana 2, mobilatã, 
utilatã. Tel. 0729569326.  
(C.040120220016)

OFER închiriere apar-
tament cu 3 sau 4 ca-
mere, zona Nicolae Do-
brin( Stadion), mobilat, 
utilat. Tel. 0721226470. 
(C.040120220018)

LOCURI DE VECI

VÂND cavou 4 locuri, 
Cimitirul Sf. Gheorghe, 
zona 1. Tel. 0744693641. 
(C.281220210010)

VÂND criptã 2 locuri, Ci-
mitirul Sf. Gheorghe, 
zona 1. Tel. 0744693641. 
(C.281220210011)

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

CUMPĂRĂRI
DIVERSE

CUMPÃR calorifere din 
fontã ºi maºini vechi pen-
tru programul RABLA. 
Confecþionez cazane la 
comandã. 0742348434. 
(C.271220210008)

IMOBILIARE
CUMPÃR garsoni-

erã sau apartament 
2 camere, direct 
de la proprietar. 
Tel. 0770534390. 
(C.281220210004) 

AUTO

CUMPÃR autoturisme ºi 
autoutilitare, pentru dez-
membrare, româneºti ºi 
strãine. Tel. 0721956599. 
(C.271220210005)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT sã îngrijesc o 
bãtrânã. Tel. 0733244756. 
(C.301220210001)

MEDICALE
CAUT 

MEDIC 
SPECIALIST 
MEDICINA 
FAMILIEI 

pentru preluare cabinet 
medical situat în com. 

Stâlpeni - Argeş. 
Inf. la tel. 0723419525.

PRESTĂRI
SERVICII

AMENAJÃRI interioare/ ex-
terioare. Tel. 0720538595. 
(C.271220210006)

EXECUT zugrãveli, glet, la-

MASAJ de relaxare numai pentru per-
soane serioase. 0751329835.  (C.b.f. 
3866)

BRUNETÃ, 25 ani, drãguþã ºi cu-

ratã, am locaþie. 0724648518. 
(C.141220210009)

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. 
(C.201220210016)

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.

07.01.2022

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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vabilã, gresie, faianþã,   par-
chet, rigips. 0748145223. 
(C.030120220017)

MEDITAŢII
CAUT profesor 

de limba engleză, pentru 
meditaţii la domiciliu, co-

pil de 6 ani, în Piteşti. 
Tel. 0761.348.179.

MEDITEZ istorie: Acade-
mie, Penitenciare, Bac, 
50 lei/ ºedinþã (autor carþi 
teste). Tel. 0728416024. 
(C.071220210008) 

MATRIMONIALE
DOMN, 60 ani doresc 
cunoºtinþã doamnã 
vârstã apropiatã pen-
tru prietenie/ cãsãto-
rie. Tel. 0745565610. 
(C.201220210001)

DOMN serios, servi-
ciu stabil, permis ºi auto 
doresc cunoºtinþã cu 
doamnã 35- 45 ani, fru-
moasã, curatã, elegantã 
ºi cu casã numai pentru 
cãsãtorie. Rog ºi ofer se-
riozitate. 0769214783.  
(C.201220210011)

TÂNÃR caut doam-
nã/ domniºoarã pen-
tru prietenie/ cãsãto-
rie. Tel. 0786330932.  
(C.111120210002)

DOMN, 48 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie, cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.131220210002)

DOMN serios divorþat, 
48 ani caut doamnã se-
rioasã pentru relaþie de 
duratã. Tel. 0740959229.  
(C.231220210002)

DOMN, 45 ani, doresc cu-
noºtinþã cu doamnã, vârstã 
apropiatã, pentru relaþie 
serioasã. 0754432972. 
(C.231220210003)

CETÃÞEAN spaniol, pen-
sionar, singur, doresc 
cunoºtinþã cu doamnã, 
singurã. Rog seriozita-
te. Tel. 0732628778.  
(C.061220210003)

DOMN, 50 ani, fãrã 

obligaþii doresc cunoº-
tinþã cu doamnã, vârstã 
apropiatã. 0743356969.  
(C.071220210007)

CAUT partenerã de viaþã, 
max. 40 ani pentru a trãi 
într-un mediu natural, de-
parte de aglomeraþia ur-
banã. Tel. 0740838711. 
(C.281220210006)

DOMN, 51 ani doresc re-
laþie serioasã cu doamnã 
vârsta 40- 50 ani. Am casã, 
auto, gospodãrie. Rog se-
riozitate. Tel. 0753433211.  
(C.040120220001)

MAGIE
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 im-

potenþa, viciul bãutu-
rii, stresul, depresia, 
etc. Contactaþi-o cu 

încredere pentru a vã 
ajuta cu toatã experi-
enþa ºi priceperea ei. 
Telefon: 0759550302.  

(C.271220210010) 

ANIMALE
GÃSIT în septembrie 2021, 
pisicã micã, operatã, cart. 
Craiovei. 0758423448. 
(C.040120220014)

ANGAJĂRI
ANGAJEZ ºofer TIR cu 
experienþã pe relaþia Ro-
mânia- Franþa, tur- re-
tur.  Salariu fix+ bonu-
suri. Tel. 0745002452. 
(C.201220210006)

S.C. Angajeazã ope-
rator calculator cu per-

mis. Tel. 0736373575.  
(C.221220210003)

CÃMIN de bãtrâni angajea-
zã infirmierã. 0747136475. 
(C.221220210004)

S.C. ANGAJEA-
ZÃ femeie de servi-
ciu. Tel. 0760238308.  
(C.221220210007)

ANGJEZ ºofer TIR Turcia, 
500 euro cursa + salariu 
pe þarã. Tel. 0721956599. 
(C.271220210003)

ANGAJEZ muncitor pen-
tru parc dezmembrãri 
auto, platã zilnicã sau 
lunar. Tel. 0721956599. 
(C.271220210004)

CÃMIN de bãtrâni an-
gajeazã urgent infirmi-
erã. Tel. 0766683524 
(C.271220210007)

ANGAJEZ persoanã pen-
tru întreþinere curãþenie, 4 
ore/ zi, 2 zile/ sãptãmânã. 
Salariu zilnic. 0729261351. 
(C.281220210003)

ANGAJEZ personal pen-
tru laborator de cofe-
tãrie, cu/fãrã experi-
enþã. Tel. 0720554575. 
(C.030120220001)

ANGAJÃM zugravi, zi-
dari . Tel. 0720538595. 
(C.030120220002)

ANGAJEZ confecþioneri 
textile. Salariu atrac-
tiv. Tel. 0767750612.  
(C.030120220014)

ANGAJÃM personal con-
tractual bugetar pentru 
detaºare ca administra-
tor în misiune în Asia( 
Indonezia). Se oferã sa-

lariu 2.750 USD, locu-
inþã, indemnizaþie pentru 
familie ºi altele. Se cere 
seriozitate, cunoºtinþe 
lb. englezã, permis con-
ducere. 0729095014; 
0 7 4 8 6 2 2 8 9 9 .  
(C.030120220015)

CÃMIN îngrijire persoane 
vârstnice, Piteºti angajea-
zã asistentã medicalã. Re-
laþii, la tel. 0743057924. 
(C.281220210008)

S.C.Tenet SRL angajea-
zã lucrãtor comercial full 
-time sau part -time în do-
meniul: piese auto- Piteºti. 

Telefon: 0744682959. 
(C.opl)

ANGAJEZ ºofer TIR pentru 
transport internaþional tur- 
retur. Tel. 0748010011. 
(C.040120220002)

CENTRUL de îngrijire „Bu-
nicii Noºtrii” angajeazã in-
firmiere. Tel. 0740152730. 
(C.040120220015)

SOCIETATE angajea-
zã mecanic întreþinere 
ºi revizie utilaje. Pro-
gram l -v, 8.00-16.30. 
Tel. 0722960751. 
(C.040120220007)

COMEMORĂRI
Îngerul meu păzitor, mămica mea, 

NICOLAE CORNELIA( NUŢA), 
fost poştaş în Izvoru, 

căreia astăzi îi spuneam
”La mulţi ani!” 

a plecat să se odihnească 
după o viaţă de muncă, 

pe data de 05 decembrie 2021, la 68 ani. 
Nu te vom uita niciodată!

ANIMALE
GĂSIT 

în zona Valea Ursului.
Tel. 0725.511.165

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!

INFORMARE
Aceasta informare este efectuata de Primaria comunei Ciof-
rangeni, jud. Arges, care  a depus documentatia la ABA Olt 
Rm. Valcea, in vederea obtinerii Avizului de Gospodarire a 
Apelor pentru:  Amenajare Valea Schitului, comuna Ciofan-
geni, judetul Arges;
Informatii, sugestii si recomandari se pot transmite solicitantu-
lui si la tel.: 0248-747.155, e-mail: primarie@ciofrangeni.cjarg-
es.ro, persoana de contact d-l  Panteru Dorin Florin - primar 
comuna Ciofrangeni.

Cauţi un loc de muncă în 
GERMANIA 

cu plecare rapidă şi fără 
comisoane ascunse?

Oferim locuri de muncă la 
îngrijire bătrâni la domi-
ciliu în Germania cu :
+ salariu avantajos
+ plecare rapidă
+ contract, cazare şi masă 
asigurate
+ asigurare de sănătate în 
Germania
+ organizăm transportul 
din localitatea dvs până la 
adresa din Germania (cu 
firmă de transport part-
eneră)
+ comision 0 !!!
+ asistenţă telefonică în 
limba română.
Sunaţi de luni până vineri, 
între 10:00 - 17:00 pentru 

detalii, la 0733978860.
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INSPECTOR ITP clasa II. 
Avantaje: - contract de muncă pe perioadă nedeterminată.
- salariu atractiv , bonuri şi masă.
- oportunitatea dezvoltării unei cariere de succes în domeniul auto.
Cerinţe: - atestat inspector ITP.
- permis de conducere cat. B.
- cunoştinţe generale de utilizare PC( Word, Excel, Outlook).

Rog trimiteţi CV, la adresa: office@daperom.ro.

   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

ŞCOALA I.C. LĂZĂRESCU - ŢIŢEŞTI 
scoate la concurs următorul post:

- 1 POST MUNCITOR CALIFICAT, 
perioadă nedeterminată. Dosarele se pot depune în-
cepând cu data de 03 ian.2022, până la data de 25 ian. 
2022, la sediul unităţii şcolare. Informaţii suplimentare 
la tel: 0248/ 299461; 0765064537; 0722544710.

Anunț concurs pentru post contractual
PRIMĂRIA COMUNEI ALBOTA, cu sediul în comuna 
Albota, strada Principală nr.1, județul Argeș, organizează 
concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, 
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată 
de H.G. nr. 1027/2014. Denumirea postului – REFERENT 
DEBUTANT post vacant, contractual, pe perioadă deter-
minată în cadrul Compartimentului cultură și bibliotecă. 
Condiţii specifice de participare la concurs:
- nivelul studiilor - medii;
- domiciliul stabil în comuna Albota;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postu-
lui - nu se solicită. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
-  proba scrisă  în data de 25.01.2022 , ora 10.00, la sediul 
instituției;            
- proba interviu în data de 27.01.2022 , ora 10.00, la sediul 
instituției. Data limită până la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afişare, 
la sediul instituției. 
Date contact: secretariat, telefon 0248/233187.

SERVICE TOP AGRO 
angajează în condiţiile legii:  
- ŞOFERI DISTRIBUŢIE 

- MUNCITORI 
pentru magazinul de 

bricolaje din Călineşti. Se 
oferă pachet salarial atractiv 

şi bonuri de masă. 
Relaţii, la tel. 0745.056.264. 

CV-urile se pot 
trimite la e-mail:  

dan@servicetopagro.ro

CABINET MEDICAL 
ANGAJEAZĂ ELEVE SAU 

STUDENTE
(RESPECTÂND 

PROGRAMUL ŞCOLAR) 
ŞI MASEUZE. 

Tel. 0743.396.356.

S.C. ANGAJEAZĂ 
ŞOFER 

autoutilitară 3.5 t, 
pentru EXTERN. 
Salariu atractiv. 
Tel. 0748095057.

S.C. ANGAJEAZĂ:
FEMEIE DE SERVICIU cu program redus de 4 ore.

CV-uri se pot trimite la: comargros@yahoo.com sau la sediul 
societăţii din Piteşti, str. Depozitelor nr. 17.

Relaţii la telefoane: 0744.378.026, 0744.339.891.

HOTEL VICTORIA 
angajează:

 - BUCĂTAR 
- AJUTOR BUCĂTAR 

- OSPĂTAR 
- CAMERISTĂ

- MASEUR 
- PERSONAL întreţinere 
HOTEL(INSTALATOR, 

ELECTRICIAN, 
LĂCĂTUŞ ). 

Tel. 0722.320.047.

ANGAJĂM ÎN CONDIŢII AVANTAJOASE 
PERSONAL CU EXPERIENŢĂ:
n LĂCĂTUŞI mecanici şi instalatori
n SUDORI autorizaţi.

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

tel.:  +40 754.074.889 / +40 747.198.704.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze 

- MUNCITORI necalifi-
cati (SĂPĂTORI). 

Tel. 0722301315.

SERVICIUL PUBLIC DE EXPLOATARE A PATRIMO-
NIULUI MUNICIPIULUI PITEŞTI ORGANIZEAZĂ la 
sediul instituţiei din Piteşti, str. Calea Bucureşti, bloc U3, 
parter, EXAMEN/CONCURS pentru ocuparea a CINCI 
POSTURI VACANTE, de execuție (PERSONAL CON-
TRACTUAL):
- două posturi de muncitor calificat treapta I-ELECTRI-
CIAN, studii generale sau medii, certificat de calificare sau 
diplomă de absolvire şcoală profesională în meseria de elec-
trician de întreținere și reparații, vechime în meserie-mini-
mum 9 ani, vechime în muncă-minimum 9 ani, fişă de apti-
tudine pentru lucrul la înălţime;
- un post de muncitor calificat treapta I-ELECTRICIAN, 
studii generale sau medii, certificat de calificare sau diplomă 
de absolvire şcoală profesională în meseria de electrician de 
întreținere și reparații, vechime în meserie-minimum 3 ani, 
vechime în muncă-minimum 9 ani;
- un post de muncitor necalificat treapta I-ÎNGRIJITOR 
CLĂDIRI, studii generale sau medii, vechime în muncă - 
minimum 3 ani.
- un post de îngrijitor-ÎNGRIJITOR CLĂDIRI, studii me-
dii sau generale, vechime în muncă minimum 3 ani. 
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
- Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 17.01.2022, 
ora 15:00;
- Proba scrisă: 26.01.2022, ora 10:00;
- Proba interviu: 28.01.2022, ora 10:00.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul in-
stituţiei - Biroul Resurse Umane sau la telefon nr. 
0248.210.380, interior 136.

SC SMART LOGISTIC& 
DISTRIBUTION RO 

SRL ANGAJEAZĂ 

ŞOFERI 
cat. B, B+C, B+C+E, pentru 
transport marfă pe relaţia 
România- Franţa, în regim 

tur- retur. 
Tel. 0726226277.

S.C. ANGAJEAZĂ: 
LĂCĂTUŞI MECANICI, 

SUDORI ELECTRICI şi CO2. 
Salariu net în mână de la 
2.600 lei+ 1 bon masă/ zi. 

Tel. 0726348221.    

S.C. ANGAJEAZĂ 
MUNCITORI 

NECALIFICAŢI
( BĂRBAŢI). 

Tel. 0724295535.

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII 
angajează:

- INGINER CONSTRUCTOR 
- MUNCITORI 

calificaţi în construcţii   
Relaţii, la tel. 0724.635.724.

SC ALFA ROM 
angajează pentru atelierul din Mărăcineni:

- STIVUITORIST cu atribuţiuni recepţie materiale- 

1 post (să ştie să măsoare cu şubler şi ruleta);

- SABLATOR piese metalice - 1 post 

(se acceptă fără experienţă)

- LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE 

cu experienţă - 2 posturi, cunoscător desen tehnic, ;

- LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE,
 începători - 1 posturi 

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

Selecţia se face pe bază de interviu şi probă de lucru. 
Informaţii la tel: 0726372251. CV, la e-mail: 
recrutare@alfarom.net , fax 0348401904.

ANGAJĂM 2 LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE 
SC PRESTO TIG MT - cu sediul în PITEŞTI, 
str. Depozitelor nr 41-43, ANGAJEAZĂ: 

2 LĂCĂTUŞI CONFECŢII. 
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.

SC CONARG CONSTRUCT SRL 
ANGAJEAZĂ:

n CONTABIL ŞEF
n LĂCĂTUŞ CONFECŢII METALICE - 
cunoştinţe Desen tehnic n SUDORI MIG-
MAG  n  VOPSITOR INDUSTRIAL

Relaţii, la tel. 0745 109 801 sau la sediul firmei din 
Str. Depozitelor Nr.10, Mun.Pitesti.

CV-uri pe adresa: carmen.preoteasa@conarg.ro

PUBLICAŢIE VÂNZARE
Lichidări Info Consult IPURL, lichidator judiciar al SC 
ESCAPE B25 IMPEX SRL-în faliment, CUI: 9817475, 
J40/7484/1997, Dosar nr.1041/1259/2011 pe rolul Tribunalu-
lui Specializat Argeş, organizează în data de 20.01.2022, ora  
11.00, licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea 
următoarelor bunuri: 1. Teren intravilan in suprafaţă de 300 
mp, situat in strada  Torcătoarelor, nr.7, sector 6, Bucureşti, la 
preţul de 60.750 euro (în lei la curs BNR din data plăţii), scutit 
TVA.
Dacă bunul imobil nu se vinde, se vor organiza alte licitaţii in 
datele de 27.01.2022, 03.02.2022 şi 10.02.2022, ora 11,00, la se-
diul lichidatorului din Câmpulung, str. Republicii, nr.35, et.2, 
jud. Argeş, în aceleaşi condiţii.
Ofertanţii trebuie să depună până la începerea licitaţiei o 
garanţie de 10% din valoarea bunurilor în contul RO81P-
IRB0303737768002000 deschis la FIRST BANK SA,  Piteşti. 
Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil scos 
la licitaţie sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar până la 
data stabilită pentru vânzare. Relaţii suplimentare la telefon 
0744.772.618, mail: gheorghe.banu@gmail.com.

ANGAJĂM PERSONAL CALIFICAT:
n  FINISORI n  MONTATORI rigips
n  MONTATORI gresie, faianţă.

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

tel.:  +40 754.074.889 / +40 747.198.704.

INFORMARE
Această informare este efectuată de:
S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A., ce intenţionează să 
solicite de la ADMINISTRATIA NATIONALA „APELE 
ROMANE”, Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea, 
aviz de gospodărire a apelor pentru: „Realizare zid de sus-
tinere si camin pentru pompe” in cadrul depozitului de 
deseuri din comuna Davidesti, judetul Arges.
Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi 
recomandări se pot adresa: 
- Societatii: S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A., cu sediul 
in Mioveni, str. Uzinei, nr. 1, telefon/fax: 0758684903; Fax  
0248/341918, judetul Arges, reprezentata de dl. Bordeanu 
Mihai, in calitate de reprezentant legal;  
- Administratiei Bazinale de Apa ARGES-VEDEA Pitesti, 
str. Campulung nr. 6-8, cod postal 0300, tel.0248/223449.
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S.C. PGC GALVAN PRODMET 
angajează:

- INGINER CHIMIST
- GALVANIZATORI 
- MANIPULANŢI MĂRFURI.

CV-uri la: office@galvanizate.ro; 
Relaţii la tel. 0742073764; 

0745035450 sau la sediul din com. 
Mărăcineni, sat Argeşelu nr. 537 bis

( Platforma Overland).

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.

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 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

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.

Firmă de construcții 
angajează: 

- DULGHERI 
- SUDORI 

- TINICHIGII
- INSTALATORI 

SANITARI.
Relații, la tel. 

0761.348.179. 
CV-urile pot fi trimise 

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

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.

SC ALFA ROM angajează pentru atelierul din Mărăcineni:
- STIVUITORIST cu atribuţiuni recepţie materiale- 
1 post (să ştie să măsoare cu şubler şi ruleta);
- SABLATOR piese metalice - 1 post 
(se acceptă fără experienţă)
- LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE 
cu experienţă - 2 posturi, cunoscător desen tehnic, ;
- LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE,
 începători - 1 posturi 

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

Selecţia se face pe bază de interviu şi probă de lucru. 
Informaţii la tel: 0726372251. CV, la e-mail: 
recrutare@alfarom.net , fax 0348401904.

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ: 

  n  LĂCĂTUŞ CONSTRUCŢII 
METALICE 

n CONTROLOR 3D 
n  RECTIFICATOR 

n SUDOR(MIG MAG, TIG). 
Dacă sunteţi interesaţi de un loc de muncă care vă oferă:
 Contract de muncă pe perioadă nedeterminată   

Condiţii de muncă şi salarizare motivante   Al 13-lea sala-
riu/an   Tichete de masă (20 lei/tichet)   Decontare sumă 
transport   Formare continuă   Posibilitate de deplasare 
în străinătate, în funcţie de postul ocupat   Asigurări de 
sănătate.

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

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

Mioveni, C1-C10 Clucereasa.

FIRMĂ DE 
CONSTRUCȚII, 

angajează 
TOPOMETRIST. 

Relații la tel.
 0761 348 179.

ANGAJEZ 

OSPĂTAR. 
Program 4 ore.

Salariu 2.000 lei/net. 
Tel. 0722.247.801.

Societate de constructii 
cu experienţă angajează 

MUNCITORI 
CALIFICATI: 

SUDORI, LĂCĂTUŞI 
MECANICI şi 

VOPSITORI STRUC
TURI METALICE.” 

- salarii atractive -
 Telefon   0799 803 583; 

0727 760 240.“

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

ATP ARGEȘ 1990-CASA SINDICATELOR ETAJ 1, SECRETARIAT A, ULTRACENTRAL
ANUNȚĂ PRIMA DESCHIDERE GENERALĂ DE CURSURI DE 
CALIFICARE A ANULUI 2022, VINERI  

IMPORTANT!!!
Înscrierile se fac la sediul nostru sau online. 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!!!
• SCHELAR • 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 28 IANUARIE la sediul nostru (sau online) din 
P-ţa Vasile Milea nr. 3, Casa Sindicatelor, et.1, Secretariatul ,,A” tel./fax:   

0348.401.164 sau  tel. 0723.918.928, zilnic  între orele 9.00 – 18.00

CURSURI  PE MESERII AUTORIZATE DE MINISTERUL MUNCII ȘI MINISTERUL EDUCAŢIEI 
NAŢIONALE RECUNOSCUTE INTERN ŞI INTERNAŢIONAL 

CURSUL DE STIVUITORIST - calificare si autorizaţie ISCIR. 
ÎNSCRIERI ŞI RELAŢII  PÂNĂ LA DATA DE  28 IANUARIE 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 
•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.

28 IANUARIE 2022

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

Societate comercială 
angajează: 
 AJUTOR 

BUCĂTAR cu sau 
fără experienţă

 GRATARAGIU
 VÂNZĂTOR 

LINIE AUTOSER
VIRE (fete şi băieţi).  

Tel. 0741.761.423.

ANGAJĂM PERSONAL CALIFICAT:
n  FINISORI n  MONTATORI rigips
n  MONTATORI gresie, faianţă.

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

tel.:  +40 754.074.889 / +40 747.198.704.

Laguna Technology 
angajează 

ŞOFERI 
DUBĂ FRIGO 

40 TONE.
Relaţii, la tel.  

0721 369 137.

SILMARIA NIS 
SPEDIŢION angajează 

ŞOFERI CAMION, 
pentru extern

(tur- retur) sau 
2 săptămâni. 

Tel. 0745894900.
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