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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND baloþi fân 18- 25 
kg, 12 lei, negocia-
bil. Tel. 0753254579. 
(C.240220220007)

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
AUTO

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

VÂND Super Nova albã, 
2003. Tel. 0742152791. 
(C.280220220008)

STRĂINE
VÂND Volkswagen 2009 
neagrã, pilot automat, 
înscrisã. Unic proprie-
tar. Tel. 0740093152. 
(C.280220220007)

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

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

VÂND garsonierã, par-
ter, Trivale, gaze, 
bucãtãrie, mobilatã, preþ 
negociabil. 0751631084.  
(C.280220220015)

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 ca-
mere, cf. 1, et. 10, Gava-
na 2, pret negociabil. Tel. 
0746676738. (C.22020003)

VÂND apartament 2 came-
re, cf. 1, decomandat, et. 3, 
Trivale. Tel. 0727335046.  
(C.280220220013)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND/ Schimb/ Închiriez 
urgent apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti- Li-
vezilor. Tel. 0742301801. 
(C.010320220006)

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)

VÂND casã P+E, 6 camere, 
2 bãi, bucãtarie+ 493 mp, str. 
Exerciþiu, 200.000 euro, ne-
gociabil. Tel. 0740219876.  
(C.240220220008)

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

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)

VÂND teren intravilan, Me-
riºani- Vâlcele, 2.000 mp, 10 
euro/ mp. Tel. 0745066757. 
(C.010320220009)

SPAŢII

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

ÎNCHIRIEZ halã metalicã( 
depozit, service), în Piteºti- 
str. Gãvenii, inclusiv parca-
re auto. Tel. 0746012166.  
(C.010320220007)

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)

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

OFER închiriere ca-
merã+ grup sanitar, lân-
gã Rectorat, 800 lei. 
0742221518; 0758078268. 
(C.010320220010)

PROPRIETAR, închiri-
ez o camerã (la casã), 
bucãtãrie, baie, hol, cen-
trala termicã, t+p+g, ne-
mobilatã, suprafaþã 40 
mp ºi teren 400 mp, zonã 
centralã, str. Rovine, nr.3. 
Preþ 200 Euro/ lunã. Tele-
fon 0723247115. (FF3286) 
(C.010320220003)

PRIMESC în gazdã o sa-
lariatã, elev/ elevã, Gã-
vana. Tel. 0740834428. 
(C.010320220008)

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

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

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

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 închiriere gar-
sonierã mobilatã, uti-
latã. Tel. 0742685502.  
(C.240220220010)

OFER închiriere camere 
la vilã, zona N. Bãlcescu.  
0756274285; 0740454690. 
(C.250220220010)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, Nord, 
mobilat ºi utilat,etaj 
1. Tel. 0738362994. 
(C.250220220012)

OFER închiriere 
apartament 2 came-

re, de lux, în vilã, 
intrare separatã, 

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

0756274285. 
(C.250220220009) 

OFER închiriere garso-
nierã, cf. 1, Prundu . Tel. 
0751092006; 0751092007.  
(C.280220220002)

ÎNCHIRIEZ camerã la vilã 
ºi garsonierã, Fabrica de 
Bere. Tel. 0723811919. 
(C.280220220004)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, zona 
Nord. Tel. 0746027812. 
(C.280220220014)

Închiriez camere, mobilate, 
vilã Nord- Kaufland, 300 
lei/ persoanã. 0772031155.  
(C.280220220018)

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)

VÂND un loc de veci cu 
contract prin bisericã, Ci-
mitirul din Trivale, preþ ne-
gociabil. Tel. 0742152791.  
(C.280220220009)

PRESTĂRI
SERVICII

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

ZUGRAV. 0721758547. 
(C.110220220001)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.250220220003)

CADASTRU-carte funciarã! 
Terenuri-480 lei! Aparta-
mente-280 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.150220220005)

TRANSPORT marfã, mobi-
lã, bagaje. Tel. 0740670840.  
(C.220220220011)

COªAR, desfund sobe, 

ºeminee, centrale de fu-
ningine, cu scule profesi-
onale. Tel. 0769672683.  
(C.280220220001)

PIERDERI
PIERDUT legitimaþie nr. 
00002002, responsabil teh-
nic cu execuþia, emisã de 
I.S.C, pe numele Manda 
Cãtãlin Vasile. Se declarã 
nulã. (C.010320220001)

MATRIMONIALE
DOMN locuiesc singur, caut 
doamnã/ domniºoarã pentru 
prietenie, socializare. Rog 
seriozitate. 0753427282. 
(C.110220220019)

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

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

DOMN, 50 ani, fãrã obli-
gaþii doresc cunoºtinþã 
cu doamnã, vârstã apro-
piatã. 0743356969.  
(C.240120220003)

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

DOAMNA serioasã 
ofer masaj de relaxa-
re persoanelor serioa-
se. Tel. 0751329835. 

(C.240220220001)

DOAMNÃ maturã. 
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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VÃDUV, 67 ani doresc 
doamnã pentru relaþie de 
prietenie pe o perioadã în-
delungatã/ eventual cãsã-
torie. Tel. 0758756818. 
(C.280220220005)

VÃDUV, 66 ani doresc 
doamnã pentru relaþie de 
prietenie pe o perioadã în-
delungatã/ eventual cãsã-
torie. Tel. 0724136905. 
(C.280220220006)

ANIMALE
VÂND lup ciobanesc 
belgian, din lipsa de 
spaþiu, 10 luni, carnet de 
sãnãtate, preþ negocia-
bil. Meritã vãzutã. Tel. 
0752614364, 0723412249. 
(C.240220220002)

VÂND cãþeluºi ciobãneºti 
carpatini, rasa purã, nego-
ciabil. Tel. 0725183581.  
(C.250220220008)

VÂND/ Schimb câi-
ne ciobãnesc superb, 
cu oaie sau pãun. 
0762551799; 0742103941. 
(C.280220220019)

MAGIE
Sunt unica si puter-
nica tamaduitoare 

din jud. Arges. Luna 
Martie este prielnica 
pentru a rezolva orice 

problema care tine 
de mine. Cu ajutorul 
lui Dumnezeu si cu 
puterea mea dez-
leg cununiile, scot 
argintul viu, vindec 
de epilepsie, impo-

tenta sau orice boala, 
indepartez farmecele 
si blestemele. Citirea 
zodiilor este gratuita 

. Mai multe detalii 
la tel. 0743954916; 
0751387344. Ape-
lati cu incredere 
la mama GABI.  

(C.210220220007)

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)

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

ANGAJEZ doamnã pentru 

florãrie cu sau fãrã expe-
rienþã. Tel. 0760734111. 
(C.010220220013)

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

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)

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

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

ANGAJEZ ºoferi cat. 
D. Tel. 0744352127.  
(C.250220220001)

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

MANIPULANT MARFĂ 
(PICKER). 

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

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)

RESTAURANT Forever 
angajează bucătar, ajutor 
de bucătar, ospătar, cu ex-
perienţă. Tel. 0744614748. 
(C.150220220007)

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

S.C ANGAJEAZÃ ºofer 
Romania- Turcia, Turcia- 
Europa. Tel. 0799700007; 
0731900000. (C.o.p.l)

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

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 paznic pen-
tru lac pescuit. Persoana 
fãrã obligaþii ºi fãrã cazi-
er. Salariu atractiv. Tel. 
0757295066, 0741654840. 
(C.240220220009)

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

ANGAJEZ ºofer livrator 
produse cosmetice ºi de-
tergenþi. Tel. 0733446000.  
(C.250220220004)

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)

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)

CÃMIN îngrijire persoane 
vârstnice, Piteºti angajeazã  
urgent asistentã medicalã. 
Relaþii, la tel. 0743057924. 
(C.280220220010)

CLINICÃ Medicalã 
din Piteºti angajeazã 
asistentã( stomatolo-
gie). Tel. 0768773770.  
(C.280220220012)

S.C. angajeazã muncitori 
necalificaþi ºi montatori 
tablã ºi panouri sandwich 
pentru deplasãri în þarã. Asi-
gurãm: transport, cazare, 
diurnã. Tel. 0746202750.  
(C.280220220003)

S.C. ANGAJEZ sudori ar-
gon si lacatusi. Salariu 
4.000 lei. 0740941086. 
(C.010320220011)

VINHOA Build Soluti-
ons angajeazã munci-
tor necalificat în con-
strucþii, cunoscãtori lb. 
englezã. Tel. 0768577411.  
(C.010320220012)

ANGAJEZ personal 
contabilitate prima-
ra. Tel. 0722390309. 
(C.010320220013)

ANGAJEZ personal re-
staurant ajutor bucatar, 
ospatarite. Salarii avanta-
joase. Tel. 0722390309. 
(C.010320220014)

S.C. ANGAJEAZÃ insta-
latori instalaþii termice ºi 
sanitare. Tel. 0757554411. 
(C.010320220005)

SOCIETATE DE CA-

TERING ANGAJEAZÃ 
ªOFER DISTRIBUITOR. 
0723257042. (FF3287)  
(C.010320220016)

SOLICIT angajare ca zu-
grav. Tel. 0759973416. 

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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RESTAURANT 
angajează 

OSPĂTĂRIŢE şi 
AJUTOR BUCĂTAR. 

Tel. 0745661961. 

S.C. ANGAJEAZA în 
condiţiile legii, 

MUNCITORI CALIFI-
CATI(ZIDARI- FINISORI) 

pentru şantiere situate în 
Stefanesti, jud. Arges. 

Tel. 0744678116.

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII 
angajează:

- INGINER CONSTRUCTOR 
- MUNCITORI 

calificaţi în construcţii   
Relaţii, la tel. 0724.635.724.

Angajez 
CONFECŢIONERI 

TEXTILE. 
Tel. 0720638047.

SOCIETATE de 
Constuctii angajeaza 
MUNCITORI in con-

structii: zidari, faiantari, 
rigipsari, vopsitori si 

muncitori necalificatii. 
Tel. 0740177424.

SC angajează: 
- LUCRĂTOR 
COMERCIAL 

- ȘOFER 
PROFESIONIST

- STIVUITORIST. 
Tel. 0723276932.

GARDEN PUB 
ANGAJEAZĂ 
PERSONAL 

PENTRU 
APROVIZIONARE 
ŞI MENTENANŢĂ. 

Tel. 0755782046,
 după ora 12.00.

ANGAJEZ 
ŞOFERI TIR 

PENTRU 
TRANSPORT 
INTERN. Tel. 

0723397562; 0787804506.

S.C. SAPTE DIN SAPTE S.R.L., cu sediul social în Curtea 
de Argeș, str.1 Decembrie 1918, bloc F7A, sc.B, ap.12, județul 
Argeș, prin cererea depusă la APM Argeș, a solicitat eliberar-
ea Autorizației de mediu pentru activitatea: „Fabricarea echi-
pamentelor de ridicat și manipulat” -cod CAEN 2822, des-
fășurată în municipiul Pitești, str.Depozitelor, nr.10, corp A2, 
județul Argeș. Informațiile referitoare la prezenta activitate, 
precum și eventualele sugestii și contestații se pot obține, re-
spectiv depune, în scris, sub semnătură și cu date de identificare 
la sediul APM Argeș, str.Egalității, nr.50, municipiul Pitești, 
tel.0248.213.200, în termen de 15 zile lucrătoare de la publicar-
ea (afișarea) anunțului.

ANGAJĂM 
MUNCITORI în 
CONSTRUCŢII. 
Tel. 0760232085. 

ANUNT. PRIMARIA BUZOEȘTI, CUI 4318288, organizeaza licitatie 
publica pentru: 1) concesionarea poprietatii imobiliare “Teren extravilan 
in suprafata de 44,17 ha, categoria de folosinta pasune”, satul Ionesti, ju-
detul Arges; 2) concesionarea poprietatii imobiliare “Teren extravilan in 
suprafata de 45,73 ha, categoria de folosinta pasune”, satul Vulpesti, judetul 
Arges; 3) concesionarea poprietatii imobiliare “Teren extravilan in supra-
fata de 45,86 ha, categoria de folosinta pasune”, satul Vulpesti, judetul Ar-
ges; 4) concesionarea poprietatii imobiliare “Teren extravilan in suprafata 
de 11,72 ha, categoria de folosinta pasune”, satul Podeni, judetul Arges; 
5) concesionarea poprietatii imobiliare “Teren extravilan in suprafata de 
59,62 ha, categoria de folosinta pasune”, satul Curteanca, judetul Arges; 
6) concesionarea poprietatii imobiliare “Teren extravilan in suprafata de 
24,50 ha, categoria de folosinta pasune”, satul Tomsanca, judetul Arges; 
7) concesionarea poprietatii imobiliare “Teren extravilan in suprafata de 
62,24 ha, categoria de folosinta pasune”, situata in satul Serboeni, judetul 
Arges; Informatii: a) Informatii privind documentatia de atribuire: La sedi-
ul Primariei Buzoesti, telefon 0248690009; b) Data limita pentru solicitarea 
clarificarilor: 22.03.2022, ora 1500; c) Data limita de depunere a ofertelor: 
23.03.2022, ora 1600 la sediul Primariei Buzoesti, in doua exemplare-orig-
inal si copie; d) Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de 
deschidere a ofertelor: 24.03.2022, ora 900 pentru punctul 1), ora 930 pen-
tru punctul 2), ora 10.00 pentru punctul 3) , ora 1030 pentru punctul 4), 
ora 1100 pentru punctul 5), ora 1130 pentru punctul 6), ora 1200 pentru 
punctul 7); e) Denumirea instantei competente in solutionarea litigiilor 
aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Judecatoria Costesti, 10 
zile calendaristice de la comunicarea rezultatului.

Consortiul de lichidatori ai Oltchim S.A. – in faliment, ROMIN-
SOLV S.P.R.L. si BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L, or-
ganizeaza online, prin intermediul platformei  www.fairsolve.com, 
o serie de 5 licitatii organizate in urmatoarele date: 1.Data licitatie: 
17.03.2022, la ora 15:00; Termen limita inscriere: 09.03.2022, la ora 
14:00; 2.Data licitatie: 31.03.2022, la ora 15:00; 
Termen limita inscriere: 23.03.2021, la ora 14:00; 3.Data licitatie: 
14.04.2022, la ora 15:00; Termen limita inscriere: 12.05.2022, la ora 
14:00; 4.Data licitatie: 12.05.2022, la ora 15:00; Termen limita inscriere: 
04.05.2022, la ora 14:00;
5.Data licitatie: 26.05.2022, la ora 15:00; Termen limita inscriere: 
18.05.2022, la ora 14:00. Sedinta de licitatie este publica, cu strigare 
si cu pret crescator pentru vanzarea, in bloc, a Pachetului nr. 19 PIT. 
Conditiile de participare la licitatie, detalierea activelor si Caietul de 
prezentare pot fi consultate la: https://www.fairsolve.com/piese-ca-
sate-materiale-diverse_2477  Pretul de pornire al sedintei de licitatie 
pentru pachetul de active mai sus mentionat este de 820.000 lei +TVA. 
Pasul de licitatie in cazul supralicitarii este de 0,5% din pretul de porni-
re. Persoanele care doresc sa participe la procedura de vanzare prin 
licitatie publica au obligatia de a constitui, anterior depunerii ofertei, 
o garantie de participare in cuantum de 10% din pretul de pornire 
care se va realiza prin transfer bancar in contul unic de insolventa al 
societatii OLTCHIM S.A. Vizionarea bunurilor se va realiza doar in 
fiecare zi de joi si vineri, in intervalul orar 9:00-14:00. In vederea or-
ganizarii vizionarii este necesara transmiterea unei cereri in acest sens 
prin e-mail la adresa valorificari.oltchim@rominsolv.ro pana cel tar-
ziu la ora 14:00 a zilei precedente zilei in care se va realiza vizionarea. 
Ofertantii care doresc sa participe la procedura de vanzare prin licitatie 
publica au obligatia de a depune cel tarziu la ora 14:00 cu cinci zile lu-
cratoare inaintea sedintei de licitatie publica la care doresc sa participe, 
personal sau prin curier, in locatia indicata in Caietul de prezentare 
sau/si in format electronic cu semnatura digitala certificata extinsa la 
adresa de email valorificari.oltchim@rominsolv.ro, documentele spec-
ificate in cuprinsul Caietului de prezentare. Taxa de participare este de 
0,5% din pretul de pornire, dar nu mai putin de 100 de lei si nu mai 
mult de echivalentul in lei a 10.000 EURO, la care se adauga TVA. Pen-
tru informatii suplimentare sau pentru solicitarea organizarii unei 
vizionari, va rugam sa ne contactati prin intermediul e-mail-ului la 
adresa: valorificari.oltchim@rominsolv.ro .

Service Top Agro S.R.L. angajează în condiţiile legii: 
STIVUITORISTI, MUNCITORI şi ŞOFERI DIS-
TRIBUŢIE, amatori şi profesionişti , pentru depozit 
materiale de construcţii  în  Călineşti şi Piteşti. Se ofera 
pachet salarial  atractiv şi bonuri de masă. Relaţii la tel. 

0757.074.456 sau 0745.056.264. CV-urile se pot trimite 
pe adresa de email: dan@servicetopagro.ro

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

Relații, la tel. 0723389777.

CURTEA DE APEL PITEŞTI, 
cu sediul în Piteşti, str. Victoriei, nr. 22, ORGANIZEAZĂ 
la sediul acesteia, în data de 21 martie 2022, ora 10.00, 
CONCURS pentru ocuparea unor posturi vacante de 
personal contractual, pe perioadă nedeterminată :
Curtea de Apel Pitești  –  1 post MUNCITOR CALI-
FICAT, treapta I - specializare electrician, instalator,  
lăcătuș mecanic, lucrător în construcții, electrotehnist, 
mecanic mașini și utilaje
Tribunalul Argeș – 1 post MUNCITOR CALIFICAT, 
treapta I - specializare electrician, instalator,  lăcătuș 
mecanic, lucrător în construcții, electrotehnist, meca-
nic mașini și utilaje
Relaţii la:
- sediul Curţii de Apel Piteşti, str.Victoriei nr.22, jud. 
Argeş,
- site : http://portal.just.ro la secţiunea „Concursuri”.
- tel. 0248/219374, 0248/219375. 

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).

ANUNT   DE    MEDIU
S.C. HIDRO - ARGES S.R.L., cu sediul în orasul Pitesti, str. 
Obor nr. 2, (corp C1), judetul Arges, prin cererea depusa la 
APM Arges, a solicitat autorizatie de mediu pentru desfasur-
area activitatilor:
- „Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caoli-
nului – cod CAEN 0812”
- “Exploatare agregate minerale, terasa mal stang rau Arg-
es, perimetrul Moara Mocanului Est 15, comuna Leordeni, 
judetul Arges”. 
Informatiile referitoare la prezenta activitate, precum si even-
tualele sugestii si contestatii se pot obtine, respectiv depune, in 
scris, sub semnatura si cu date de identificare la sediul APM 
Arges, în termen de 15 zile lucratoare de la publicarea  (afisarea) 
anuntului.

   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

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

S.C. RECYCLING MONDO PLAST angajează pentru punctul 
de lucru din Argeşelu, SORTATORI DEŞEURI( COD COR 
932907).Cerinţe: minim 8 clase absolvite, cunoştinţe de bază 
de limba engleză. CV, la e-mail: laurentiu.banu@recycling-

mondoplast.ro. Relaţii la tel. 0768352051.

În data de 18.03.2022, ora 15.00, va avea loc la sediul Biroului Ex-
ecutorului Judecătoresc Moromete Constantin Cosmin din Piteşti, 
bdul. Eroilor, Bl. A. 1, parter, ap. 1, jud. Argeş, vânzare la licitaţie 
publică a imobilului: teren curţi- construcţii, suprafaţă 665, situat în 
intravilanul com. Merişani, sat. Vărzaru, nr. 292, jud. Argeş, înscris în 
cartea funciară nr. 80171, a loc. Merişani( provenită din conversia de 
pe hârtie a CF nr. 660), împreună cu construcţia C.5, nefinalizată şi 
neînscrisă în cartea funciară provizorie. Imobilul are limitele şi config-
uraţia ce rezultă din documentaţia cadastrală avizată de ANCPI- OCPI 
Argeş, sub nr. 14309/ 15.09.2005, propietatea debitorului garant ipote-
car Moldoveanu I. Cristea. Preţul de începere a licitaţiei este de 45.000 
lei. Inf. suplimentare la tel. 0348/450854; 0771491719; 0740054670.

ANUNŢ PUBLIC 1
MARIN ION titular al Plan Urbanistic Zonal - “INTRODUC-
ERE ÎN INTRAVILAN Şl ÎNTOCMIRE REGULAMENT 
LOCAL DE URBANISM ÎN  VEDEREA CONSTRUIRII 
(HALA DEPOZITARE), situat în jud. Argeş, com Dârmăneş-
ti, sat Piscani, nr. cad. 81892, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obtinere a avizului de mediu pentru 
planul/programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului/programul poate fi consultată la se-
diul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Argeş, din Localitatea 
Piteşti, str. Egalităţii, Nr. 50 A, Jud. Argeş, de luni până joi între 
orele 9:00 - 11:00.
Observaţii/ comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul 
APM Argeş, în termen de 18 zile de la data publicării anunţului.

ABATOR din BASCOV angajează:
- MĂŢĂRESE

- MUNCITOR NECALIFICAŢI, BĂRBAŢI ŞI FEMEI.
Tel. 0744 314.995.
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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

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.

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.

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.

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.

ANGAJEZ 
MUNCITORI 

INSTALAŢII SANITARE, 
APĂ ŞI CANALIZARE. 

Tel. 0744315221.

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.

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.    

S.C. ANGAJEAZĂ 

ŞOFERI 
TIR 

TRANSPORT INTERN. 
Tel. 0726746036.

THE PLACE 
angajează: 

- BARMANI. 
- OSPĂTARI.

- SPĂLĂTOR VASE.
- FEMEIE de
 SERVICIU. 

Salariu atractiv. 
Tel. 0774.618.586. 

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze. 

Tel. 0722301315.

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 25.03.2022 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 MARTIE 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
•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 MARTIE 2022

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

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

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 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.

ANGAJEZ 
CAMERISTE 

PENTRU 
HOTEL 

LITORAL. 
Tel. 0248/ 215726.

CNI Ideal Construct 
angajează conform legii: 
- MAISTRU INSTALAŢII 

- INSTALATORI 
- FIERARI/DULGHERI/

ZIDARI.
Tel. 0742.112.063.

SC angajează 
OPERATOR 

MASE 
PLASTICE. 

Tel. 0773 365 426, 
0773 365 474.

S.C. ANGAJEAZĂ
 LĂCĂTUŞI MECANICI, 

experienţă minim 2 ani, 
posesori permis cat. B. 
Tel. 0768620420.
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