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Când vremea este în schimbare, cu 
dimineţi având temperaturi sub 

zero grade iar la pranz o temperatură 
destul de mare faţă de dimineaţă,  in-
fecţiile  căilor respiratorii superioa-
re, cât şi ale celor inferioare apar cu o 
frecvenţă mult mai mare. Apariţia lor 
este condiţionată de interacţiunea 
dintre virulenţa agenţilor patogeni 
şi capacitatea de apărare antiinfec-
ţioasă a organismului. Majoritatea 
infecţiilor respiratorii sunt localizate 
la nivelul căilor aeriene superioare 
(sinuzita, rinita, amigdalita) şi numai 
5% sunt reprezentate de infecţiile 
căilor aeriene inferioare (laringita, 
bronşita, pneumonii).

 Antonela Roşu  

 Răceala, cea mai comună boală
Răceala este cea mai cunoscută şi mai 

comună boală, ale cărei semne sunt re-
cunoscute cu uşurinţă de fiecare. Se ma-
nifestă prin dureri de gât sau înroşirea 
lui, dureri de cap şi febră, înfundarea 
nasului sau scurgerea de secreţii nazale, 
strănut, respiraţie dificilă pe nas şi une-
ori febră. Ele apar la 2 - 3 zile de la in-
fecţie şi durează între 2 şi 14 zile, peste 
două treimi din bolnavi vindecându-se 
în cel mult o săptămână. Dacă simpto-
mele persistă mai mult de două săptă-
mâni, înseamnă că aceasta este mai mult 
decât consecinţa unei răceli, ci poate fi o 
alergie. Prezenţa polipilor nazali, a aler-
giilor ce afectează mucoasa nazală şi a 
stresului prelungit, cresc riscul produ-
cerii răcelii. 

 Simptome
Răceala se manifestă prin: dureri de 

gât sau înroşirea acestuia, dureri de cap, 
febră, înfundarea nasului sau scurgerea 
de secreţii nazale, strănut, respiraţie di-
ficilă pe nas. Ele apar la 2 - 3 zile de la in-
fecţie şi durează între 2 şi 14 zile, peste 
două treimi din bolnavi vindecându-se 
în cel mult o săptămână. Dacă simpto-

mele persistă mai mult de două săptă-
mâni, înseamnă ca aceasta este mai mult 
decât consecinţa unei răceli. Răceala se 
poate complica sau asocia uneori cu o 
infecţie bacteriană a gâtului (amigdale-
lor) sau a sinusurilor, apărând dureri fa-
ciale severe, la nivelul sinusurilor, febră 
mai ridicată, secreţii la nivelul gâtului 
eliminate prin tuse, situaţie în care este 
nevoie de mai multă atenţie medicală.

 Infecţia este cauzată de viruşi
Infecţia este cauzată de virusurile care 

atacă sistemul de apărare a organismu-
lui. Mucusul produs de mucoasele de la 
nivelul nasului şi al gâtului reprezintă 
prima linie de apărare a organismului. 
Particulele pe care noi le inhalăm, ca 
praful, polenul, virusurile şi bacteriile 
sunt reţinute de această mucoasă. Odată 
ce un virus trece de această mucoasă şi 
pătrunde într-o celulă, el se multiplică şi 
astfel apar noi virusuri care invadează 
celulele din jur. Rezultatul răspunsului 
imun al organismului la invazia virală 
reprezintă de fapt simptomele racelii. 

 Mod de transmitere 
Viroza respiratorie se transmite pe 

diferite căi, în funcţie de tipul virusu-
lui:

- prin inhalarea picăturilor suspen-
date în aer care se găsesc acolo de un 
timp îndelungat;

- prin inhalarea particulelor relativ 
mari ale secreţiilor respiratorii, care 
ajung în aer pentru scurt timp;

- prin contactul secreţiilor respira-
torii infectate cu pielea sau obiectele 
înconjurătoare, urmat de atingerea 
ochilor sau a nasului.

Studiile de epidemiologie au arătat 
că riscul transmiterii infecţiei de la un 
bolnav este între ziua a doua şi a patra 
de la contactarea acesteia, când nivelul 
virusului în secreţii este cel mai ridi-
cat. 
 Tratament

În cazurile necomplicate, este necesar 
doar tratamentul simptomatic: repaus la 
pat; aspirină şi paracetamol pentru febră 
şi pentru durerile de cap; aport crescut 

de lichide; gargară cu apă caldă cu sare, 
vitamina C. Unele studii de actualitate au 
arătat că folosirea exagerată de aspirină 
creşte riscul apariţiei sindromului Reye. 
Sindromul Reye este o complicaţie a gri-
pei, care se caracterizează pin afectarea 
cu predilecţie a ficatului şi a creierului, 
putându-se ajunge la comă şi uneori la 
moarte. Apariţia sindromului Reye este 
pusă pe seama consumului de aspirină 
în timpului gripei. Sindromul Reye apare 
de obicei la copii şi adolescenţi. 

 Copiii, cei mai afectaţi de viroze
Sistemul imunitar la copii se dezvoltă 

abia în jurul vârstei de 10 ani, de aceea 
infecţiile respiratorii sunt mai frecvente 
la aceştia decât la adulţi. Cei mai afectaţi 
sunt copiii care fac parte dintr-o colec-
tivitate, incidenţa infecţiilor respiratorii 
fiind maximă între 3 şi 5 ani. Pe măsură 
ce copiii cresc, la grupa de vârstă 8 - 10 
ani, rata infecţiilor respiratorii scade 
cu până la 4 - 6 episoade pe an. Chiar şi 
un copil care dispune de mecanisme de 
apărare antiinfecţioasă contactează, în 
medie, până la 7 - 10 infecţii respiratorii 
pe an. 

 Nu vă trataţi singuri! 
Având în vedere că o persoană care 

nu are cunoştiinţe medicale solide poa-
te confunda cu uşurinţă simptomele a 
două boli, problemele apar în momentul 
în care pacientul se autodiagnostichea-
ză şi alege un tratament total nepotrivit. 
Cele mai multe infecţii sunt de origine 
virală. Se ştie că antibioticul nu omoară 
virusul, iar un astfel de tratament este 
inutil. Antibioticele administrate haotic 
produc dezastre pentru organism. Dacă 
sunt administrate necorespunzător, an-
tibioticele pot crea o serie de probleme, 
ca de exemplu alergii, diaree, afecţiuni 
gastrointestinale, infecţii fungice. Viro-
zele respiratorii sunt în proporţie de 
90% de origine virală şi nu răspund la 
tratamentul cu antibiotice. Administra-
rea abuzivă de antibiotice nu face decât 
să creeze, în timp, rezistenţă la acest tip 
de medicamente, iar dacă vreodată or-
ganismul se confruntă cu suprainfecţii 
bacteriene, antibioticele nu îşi mai ating 
scopul. Este indicată o alimentaţie boga-
tă în beta-caroten, vitamina C şi zinc, ia-
urt, echinaceea, usturoi, o igienă strictă, 
consumul a doi litri de lichide pe zi, sunt 
doar câteva din remediile la îndemînă 
oricui care ajută la prevenirea sau ame-
liorarea simptomelor de răceală şi gripă.

Infecţiile respiratorii, mai frecvente la copii

Începând de la 50 lei... 
Atât costă cel mai mic anunţ în această pagină.

Comenzile se dau cu min. 7 zile înainte de apariţie.
Vă aşteptăm la sediul redacţiei Curierul zilei, din Bdul Republicii nr. 1A, 

sunaţi la tel. 0348 439 035 sau pe e-mail, la: marian@curier.ro. 
Veţi fi contactaţi de agenţii noştri publicitari în cel mai scurt timp.

22.03.2022
Comunicat de presă privind începerea proiectului

”Grant pentru capital de lucru pentru S.C. BRIO MEDIA SRL ”

S.C. BRIO MEDIA SRL, cu sediul în Piteşti, b-dul. Republicii, nr. 1 A, anunţă lansarea 
proiectului cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”  pentru 
societatea SC BRIO MEDIA SRL, din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OR-
DONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordar-
ea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului 
operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 şi 
Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat- Sprijin pentru 
IMM- uri”, în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia COVID- 19. 
Proiectul se derulează pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu data semnării con-
tractului de finanţare cu Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri/ AIM-
MAIPE, respectiv 17.03.2022.
Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea activităţii S.C. BRIO MEDIA SRL. 
Proiectul are printre principalele rezultate: 
- menţinerea activităţii pe o perioadă de minim 6 luni. 
- menţinerea/ suplimentarea locurilor de muncă faţă de data depunerii cererii, pe o 
perioadă de minim 6 luni de la data acordării granturilor. 

Proiectul are o valoare totala de 151.698,57 lei formată din 131.911,80 lei valoarea 
financiară nerambursabilă Grant Capital de lucru şi 19.786,77 lei valoarea contribuţiei 
proprii echivalentă cu 15% din valoarea grantului neramburasabil.

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN 
PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact:  MARIANA BARAŢĂ
Funcţie: Administrator
Tel: 0722311445
E-mail: mb@curier.ro 

Comunicat de presă
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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND þuicã fructe -6 
lei/ kg; de prunã- 9 
lei/ kg. 0736474125. 
(C.140320220014)

VÂND þuicã ºi cãrucior han-
dicap. Tel. 0754862407. 
(C.150320220006)

VÂND pianinã 
cu corzi( instru-

ment nobil), stare 
bunã. 0744313866.  
(C.180320220014) 

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

VÂND bicicletã de damã No-
bles, Germania, stare foarte 
bunã. 0732522436.

Anunţuri la telefon
VÂND cãruþã, gâºte, iepuri, 
baloþi, lemne de foc. Tel. 
0729321359.

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 rulotã fast- 

food, 2x 3, 2 punþi, 6 
mp spaþiu de folosit, 
dotatã cu: chiuvetã, 

rezervor apã potabilã, 
rezervor apã mena-

jerã, aragaz, hotã, loc 
special pentru buterie, 

loc special pentru 
generator, contor 
electric, masã ºi 

rafturi din inox, puþin 
folositã în curte. Tel. 

0725511165.  

 

VÂND Chevrolet 
Spark, fabricaþie 2009. 

Tel. 0744313866.  
(C.180320220013)

CUMPÃR auto pentru progra-
mul Rabla. Tel. 0745141627. 
(C.200120220004)

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 2 ca-
mere, decomandat, 3/ 3, 
fãrã îmbunãtãþiri, zona 
Popa ªapcã, negocia-
bil. Tel. 0771319293.  
(C.140320220004)

VÂND apartament 2 ca-
mere, cf. 1, et. 10, Gava-
na 2. Tel. 0746676738. 
(C.220320220011)

APARTAMENTE
4 camere

PROPRIETAR vând 
apartament 4 came-
re, gol, Calea Bucureºti, 
et. 4/4, 58 mp, 59.000 
euro. Tel. 0726960318. 
(C.070320220001)

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

VÂND casã Furduieºti, 
25.000 euro, negocia-
bil. Tel. 0745082411. 
(C.020320220015)

VÂND casã cu etaj, 
toate utilitãþile, ªtefã-
neºti. Tel. 0769633241. 
(C.140320220021)

VÂND casã la 20 km 
de Piteºti com. Drãga-
nu, construcþii curþi 6.000 
mp, posibilitãþi parcela-
re, poziþie excelentã. Tel. 
0773881058; 0770861327.  
(C.140320220005)

VÂND casã 4 camere, 
toate utilitãþile, teren 444 
mp, centru Bascov sau 
schimb cu apartament + di-
ferenþã. Tel. 0740574035. 
(C.160320220003)

VÂND casã P+1E+ M, Bra-
du- 4 km Târgul Auto, 8 ca-
mere, 4 bãi, living, bucãtãrie, 
cãmarã, garaj, 380v-220v, 

toate utilitãþile. 0744313866.  
(C.180320220017)

VÂND casã veche, locui-
bilã, 400 mp teren, Valea 
Mare- ªtefãneºti, toate uti-
litãþile, 25.000 euro. Tel.  
0734917003.  (C.2103014)

VÂND casã ultracen-
tral( zona biserica 

Sf. Vineri), 5 camere, 
grãdinã, toate uti-

litãþile. 0744313866.  
(C.180320220015) 

VÂND casã, com. Stolnici, 
toate utilitãþile.  0732522436.

TERENURI
VÂND TEREN 

50.000 mp, situat vizavi de 
reprezentanţa FORD, lângă

Jupiter City - Carrefour, 
deschidere 250 m.

Tel. 0799 00 88 22.

VÂND 3.850 mp teren in-
travilan ºi 2 camere de lo-
cuit, construite din paiantã, 
grajd cu fânãrie deasupra, 
situat în com. Uda- Argeº, 
1 km distanþã de Primãrie, 
50.000 lei. Tel. 0749027447.  
(C.140320220008)

TEREN intravilan ªtefãneºti- 
Primãverii, 9.500 mp, uti-
litãþi, parcelabil, negociabil. 
0729151416. (C.1403011)

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.170320220009)

VÂND teren la mun-
te, pretabil cabanã, 
500 mp, Poieniþele 
Vâlsanului, lângã 
Brãdet, în apropi-
erea pârtiei de ski 

Moliviº. 0744313866. 
(C.180320220016) 

VÂND teren Moºoa-
ia, stradal. Tel. 
0740135566. 

(C.220320220005) 

SPAŢII
ÎNCHIRIEZ

HALĂ SERVICE,
 STRADAL, DEPOZITELOR, 

393 MP. 
TEL. 0799 00 88 33. 

OFER închiriere halã, 60 
mp, utilitãþi, lângã Lidl- Gã-
vana. Tel. 0772264660.  
(C.220320220002)

ÎNCHIRIERI
OFER inchiriere apartament 
2 camere, Trivale- Complex 
1, mobilat. Tel. 0732356796.  
(C.110320220005)

OFER închiriere garsoni-
erã mobilatã, utilatã. Fãrã 
mesaje. Tel. 0742685502.  
(C.140320220007)

ÎNCHIRIEZ avantajos apar-
tament ºi garsonierã, zona 
Dedeman. Tel. 0757579811. 
(C.140320220022)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, cf. 1, Tri-
vale. Tel. 0749675581.  
(C.140320220016)

OFER închiriere garso-
nierã, cf. 1, Prundu . Tel. 
0751092006; 0751092007.  
(C.160320220001)

Închiriez camere, mobila-
te, vilã Nord- Kaufland, 300 
lei/ persoanã. 0772031155.  
(C.160320220009)

ÎNCHIRIEZ garsonierã 
la casã, pentru doam-
nã, semicentral, conto-
rizatã, intrare separatã, 
500 lei. 0733929438. 
(C.170320220004)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, Calea 
Bucureºti. Rog seriozi-
tate. Tel. 0787631005.  
(C.210320220006)

OFER închiriere camerã 
în apartament, zona 2 Co-
coºi. Tel. 0731742175. 

(C.210320220007)

ÎNCHIRIEZ garsonierã 
mobilatã, Dedeman, unei 
fete/ familii, termen lung. 
0745528521. (C.17032013)

OFER spre închirie-
re garsonierã lângã De-
deman, mobilatã. Tel. 
0741917998; 0770381815. 
(C.180320220005)

OFER spre închiriere apar-
tament 3 camere, cen-
tral, mobilat, utilat. Tel. 
0770944255: 0773887623. 
(C.210320220020)

OFER închiriere garsonierã 
mobilatã, et. 2, Gãvana, 
850 lei. Tel. 0753042282.  
(C.220320220012)

OFER închiriere garso-
nierã Gãvana, utilatã ºi 
mobilatã, preþ negoci-
abil. Tel. 0771615823. 
(C.220320220008)

LOCURI DE VECI
VÂND cavou 4 locuri, Ci-
mitirul Sf. Gheorghe, 
zona 1. Tel. 0744693641. 
(C.110320220007)

VÂND criptã 2 locuri, Ci-
mitirul Sf. Gheorghe, 
zona 1. Tel. 0744693641. 
(C.110320220008)

CUMPĂRĂRI
DIVERSE

CUMPÃR calorife-
re din fontã ºi fier vechi. 
Tel. 0737421222. 
(C.170320220008)

CUMPÃR bardã ºi topoare 
þigãneºti. Tel. 0763173748. 
(C.180320220003)

AUTO
CUMPÃR autoturisme ºi 
autoutilitare, pentru dez-
membrare, româneºti ºi 
strãine eventual avaria-
te Transport gratuit plata 
pe loc. Tel. 0721956599. 
(C.170320220006)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT femeie pentru îngrijire 
permanentã doamnã depla-
sabilã, în com. Bogaþi, jud. 
Argeº. Tel. 0721372250. 
(C.100320220009)

CAUT sã îngrijesc bãtrân/ 
bãtrânã. Tel. 0769865029.  
(C.140320220017)

CAUT doamnã pentru me-
naj. Program intern. Salariu 

DELIA 27 ani, curatã, drãgutã, locaþie cen-
tru. Tel. 0730549092. (C.140320220029)

BLONDÃ, 29 ani, ofer clipe de vis. Tel. 
0743574463. (C.030320220007)

DOAMNA serioasã ofer masaj de relaxare 
persoanelor serioase. Tel. 0751329835. 

OANA. Te aºtept la mine pentru clipe de 
vis. 0740905831. (C.220320220007)

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.

01.04.2022

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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4.000 lei. Tel. 0769615062. 

MEDICALE
CAUT 

MEDIC 
SPECIALIST 
MEDICINA 
FAMILIEI 

pentru preluare cabinet 
medical situat în com. 

Stâlpeni - Argeş. 
Inf. la tel. 0723419525.

CITAŢII
TONCA TEODOR ªI 
TONCA RODICA, ale 
cãror date de stare 
civilã ºi adrese de 

domiciliu sunt necu-
noscute, în calitate 
de descendenþi ai 

defunctului TONCA 
GHEORGHE, decedat 
la data de 25.03.2002, 
cu ultimul domiciliu în 
municipiul Piteºti, str. 
Egalitãþii nr. 46, jud. 
Argeº sunt convocaþi 
la data de 13.04.2022, 

ora 11.00, la sediul 
Societãþii Notariale 
Danciu ºi Asociaþii, 
la adresa: str. b-dul. 

Republicii, bl. 212, sc. 
A, ap. 3, în vederea 

dezbaterii succesiunii.   
(C.210320220015) 

PRESTĂRI
SERVICII

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

ZUGRAV. 0721758547. 
(C.110220220001)

ECHIPÃ construcþii asi-
gurãm consultanþã ºi 
execuþie amenajãri in-
terioare/ exterioare, pe-
isagisticã, horticulturã, 
etc. Tel. 0727034202.  
(C.110320220011)

AMENAJÃRI interioare/ ex-
terioare. Tel. 0720538595. 
(C.110320220006)

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

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

TRANSPORT marfã, 
mutãri mobilier, diver-
se. Colaborare perioadã 
mai lungã. 0745015619.  
(C.140320220020)

EXECUT zugrãveli, glet, la-
vabilã, gresie, faianþã,   par-
chet, rigips. 0748145223. 
(C.150320220021)

COªAR, desfund sobe, 
ºeminee, centrale de fu-
ningine, cu scule profesi-
onale. Tel. 0769672683.  
(C.170320220002)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.220320220001)

MEDITAŢII
PROFESOR matema-
ticã meditez indivi-
dual clasele V- XII. 
Rezultate rapide. 
Tel. 0758346775.  
(C.140320220026) 

MATRIMONIALE
DOMN, 48 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru priete-
nie/ cãsãtorie. Seriozitate. 
0759533544. (C.04032001)

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

VÃDUV, 67 ani doresc 
doamnã pentru relaþie de 
prietenie pe o perioadã în-
delungatã/ eventual cãsã-
torie. Tel. 0758756818. 
(C.140320220009)

DOMN, 37 ani caut doam-
nã vârstã apropiatã pen-
tru relaþie frumoasã. 
0745071500.  (C.15032008)

DOMN, 50 ani, fãrã 
obligaþii doresc cunoº-
tinþã cu doamnã, vârstã 
apropiatã. 0743356969.  
(C.210320220011)

BÃRBAT 42 ani, caut o 
doamnã pentru priete-
nie. Tel. 0751380317. 
(C.210320220004)

DOMN, 40 ani, cu obligaþii 
caut doamnã/ domniºoarã 
pentru prietenie/ cãsã-
torie. Tel. 0791703578.  
(C.210320220005)

DIVORÞAT 185/ 85/ 57 ani, 
fãrã vicii doresc prietenie/ 
cãsãtorie cu doamnã se-
rioasã. Tel. 0729141978. 
(C.170320220012)

DOAMNÃ, 55 ani caut 
domn pentru prietenie/ 
cãsãtorie. Tel. 0774649722.  
(C.180320220004)

40 ani, auto ºi casã doresc 
doamnã, pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0753593689. 
(C.210320220001)

DOMN, 53 ani, locuinþã, 
serviciu doresc cunoº-
tinþã cu doamnã vârstã 
apropiatã pentru relaþie 
serioasã. 0758551970.  
(C.220320220009)

MAGIE
În sprijinul oamenilor 
cu probleme vine cu 
multe leacuri RODI-
CA, binecunoscutã 
de Dumnezeu prin 

puterea ei deosebitã 
ºi a harurilor sfinte. 

Rezolvã cazuri lipsite 
de orice speranþã, 

poate vedea trecutul, 
prezentul ºi viitorul, 
dezleagã ºi îndepãr-
teazã cele mai puter-

nice farmece ºi bleste-
me, dezleagã cununii 

legate, aduce per-
soana iubitã, împacã 

familii dezbinate, face 
de dragoste, spor, no-
roc, sãnãtate, reuºite 

în afaceri, vindecã 
impotenþa, viciul bãu-
turii, stresul, depresia, 

etc. Contactaþi-o cu 
încredere pentru a vã 
ajuta cu toatã experi-
enþa ºi priceperea ei. 

Luna Martie bene-
ficã pentru a rezol-
va orice problemã. 

Telefon: 0759550302.  
(C.210320220019) 

DOAMNÃ serioasã ghi-
cesc în cãrþi ºi cafea. Cer 
seriozitate. 0771572563.  
(C.220320220013)

ANIMALE
FERMA ALBOTA

COMERCIALIZEAZĂ:
PUI CARNE 500/600g - 10 lei
RASĂ MIXTĂ - 10 lei
PUICUŢE OUĂ - 15 lei
CURCANI: -albi 1kg-30 lei 
-bronzaţi 1kg-33 lei. ALBOTA, 
str. Petrolului nr. 467B, după Inst. 
de Cercetare. Tel. 0742.746.558.

VÂND câini ciobãneºti, 
carnet de sãnãtate. 
Tel. 0754862407.    
(C.150320220009)

VÂND pisici persa-
ne. Tel. 0766779366.  
(C.180320220018)

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

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

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

ANGAJEZ muncitori în con-
strucþii. Tel. 0728221750.  
(C.030320220003)

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

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

SOCIETATE angajeazã 
muncitori calificaþi în con-
strucþii, posesori permis 
cat. B. Tel. 0740531263. 
(C.070920210014)

RESTAURANT Forever 
angajează: ajutor de bucă-
tar cu experienţă şi ospatar 
(pentru colaborari eveni-
mente sau permanent). 
Informatii 0744614748. 
(C.170320220011)

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

S.C. Angajeazã meca-
nic. Tel. 0748024861.  
(C.090320220003)

S.C. ANGAJEAZÃ lãcã-
tuºi, sudori ºi monta-
tori. Tel. 0736373575. 
(C.090320220006)

CÃMIN de bãtrâni Mãrãci-
neni angajeazã îngrijitori 
bãtrâni. Tel. 0752011121. 
(C.150320220003)

CÃUTÃM coleg cu ex-
perienã în bucãtãrie 
pentru autoservire în Pi-
teºti. Tel. 0728279660.  
(C.150320220013)

ANGAJEZ excavatorist cu 
experienþã, utilaj nou( 4 t pe 
ºenile). Tel. 0756100400.  
(C.150320220023)

„LA NEA ILIE”  angajeazã 
personal pentru grãtar, os-
pãtar, spãlãtor vase ºi ajutor 
bucãtar. Tel. 0725198004. 
(C.150320220024)

SOCIETATE din Miove-
ni angajeazã ºoferi pro-

fesioniºti pentru cimen-
truck. Tel. 0744301070.  
(C.170320220007)

ANGAJEZ croitoreasã. Tel. 
0720426093; 0743356969. 
(C.210320220010)

S.C. ANGAJEAZÃ insta-
latori cu sau fãrã experi-
enþã. Tel. 0722752952.  
(C.210320220003)

ANGAJEZ muncitori 
necalificaþi, în Piteºti. 
Cer ºi ofer seriozita-
te. Tel. 0734917003.  
(C.210320220013)

ANGAJEZ infirmierã pentru 
Cãminul de bãtrâni Sf. Ma-
ria Micã. Tel. 0766683524.  
(C.170320220010)

S.C. angajeazã buldo-
excavatorist ºi electrici-
eni. Tel. 0248/219770.  
(C.180320220021)

DEPOZIT materiale de 
construcþii angajeazã ges-
tionar ºi vânzãtor pentru 
compartimentul acope-
riºuri. Tel. 0740300198. 
(C.180320220012)

ANGAJEZ ajutor bucãtar, 
pizzeri ºi bucãtar. Sala-
riu 3.000-4.000 lei. Tel. 
0722390309. (C.18020007)

ANGAJEZ fatã pentru 
grãtar cu experienþã. Con-
diþii bune de lucru, program 
flexibil. Tel. 0747545144.  
(C.180320220008)

MANIPULANT MARFÃ 
(PICKER). Salariu 2.700 
ron NET + transport gra-
tuit asigurat. 0787676345 
Balan Logistic BUCU-
REªTI - KM 23 (A1)(OP) 
(C.210320220017)

S.C. ANGAJEAZÃ ºofer ºi 
servant pentru vidanjã. Tel. 
0726317722. 

S.C. ANGAJEAZA agent 
de pazã ºi agent curãþe-
nie. Tel. 0736365601.   
(C.220320220003)

ANGAJÃM agenþi de secu-
ritate pentru instituþii Bucu-
reºti, transport gratuit. Tel. 
0722280144; 0737039536.   

DECESE
Cu durere anunþãm 
decesul celui care 
a fost soþ, tatã ºi 
bunic, CORNELIU 

DOBRESCU. Înhuma-
rea, azi 23.03.2022, 
ora 12.00, la bise-
rica din Budeasa 
(lângã Primãrie).  

(C.220320220010) 

Ziarul nostru îşi rezervă dreptul de a-şi selecta 
clienţii pentru anunţurile de mică publicitate.

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!

 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

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere 
a acordului de mediu

 S.C. FULL CONTACT S.R.L. anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de me-
diu pentru proiectul  ,,Construire  hala si cladire biro-
uri, imprejmuire teren’’, propus a fi amplasat in comuna 
Albota, sat Albota, T88,P802, judet Arges.
Informatiile privind proiectul  propus pot fi consultate 
la sediul APM Arges, str. Egalitatii nr. 50A, jud Arges, in 
zilele de luni pana joi, intre orele 9-13.
Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM 
Arges, str. Egalitatii nr.50A, judet Arges.
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e BRUTĂRIA SALAZAR 
ANGAJEAZĂ 

BRUTARI. 
Salariu atractiv. 

Relaţii la sediul din strada 
Smârdan nr. 45B, lângă 

Piaţa Smârdan. 
Tel. 07539440699.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

S.C. ANGAJEAZĂ: 
LĂCĂTUŞI MECANI-
CI, SUDORI ELECTRI-
CI şi CO2. Salariu net în 

mână de la 2.600 lei+ 1 bon 
masă/ zi. Tel. 0726348221.    

SC ANGAJEAZĂ:
- BULDO-

EXCAVATORIST
- SUDOR 

ELECTRIC şi CO2
- LĂCĂTUŞ MECANIC.

Tel. 0720.689.965.

GARDEN PUB angajează: 
- PERSONAL pentru 

APROVIZIONARE restau-
rant posesor permis cat. B.

- PERSONAL pentru 
CURĂŢENIE. 

Tel. 0755782046. 

SOCIETATE DE CONSTRUCŢII angajează: 
MUNCITORI calificaţi şi necalificaţi, 

ZUGRAVI, ZIDARI, FAIANŢARI, RIGIPSARI, 
AMENAJĂRI EXTERIOARE. Tel. 0740177424. 

ANGAJEZ 

INFIRMIERĂ. 
Tel. 0744383278.

ANGAJEZ 
ŞOFERI 

TIR. 
Tel. 0744755702. 

21.03.2022

Anunt de presa privind inceperea proiectului
”Grant capital de lucru pentru SC GAME TRADING SRL”

SC GAME TRADING SRL, anunta lansarea proiectului cu titlul ” Grant capital 
de lucru pentru GAME TRADING SRL” proiect  nr RUE 21432 înscris în cadrul 
Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.
Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data 
semnă-rii contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Medi-
ului de Afa-ceri/ AIMMAIPE , respectiv 18.03.2022. 
Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea activitatii SC GAME TRADING SRL
Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele: 
-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depune-
rii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea proiectului este de 834925 lei (valoarea totala) din care: 725925 lei 
grant si 108888.75 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Program-
ul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Date de Contact

Persoană de contact: Margaritescu Calin Corneliu
Telefon: +40722629067

Email: Calin_Margaritescu@yahoo.com

S.C. ANGAJEAZĂ: 
- CONDUCĂTOR 

AUTOBASCULANTĂ 8x4
- DESERVENT 

BULDOEXCAVATORIST
- MACARAGIU. 

Tel. 0744.272.625. 

HOEDLMAYR LAZAR ROMANIA ANGAJEAZĂ 
VERIFICATOR AUTO/ PREGĂTITOR DE LIVRARE

CĂUTĂM Oameni dornici de muncă şi responsabili de: 
· Manevrare autovehicule noi în parcul de stocaj şi în hala de 
pregatire · Verificarea funcţionalităţii autovehiculelor noi con-
form fişei de verificare · Spălare cu jet/perii şi curăţare uşoară.
· Lipire etichete şi montare preşuri. Adaugare manuale în maşini.
Experienţa nu este necesară. Beneficii acordate: n Sal-
ariu motivant n Tichete de masa n Tichete cadou Sar-
batori n Training-uri de specializare CV-urile se trimit 
la adresa de email:  viviana.cheorcea@hoedlmayr.com

SPITALUL ORASENESC “REGELE CAROL I”,
cu sediul în oraşul Costesti, str. Industriei nr.19, jud. Ar-
geş, în conformitate cu prevederile HG Nr 286/2011, cu 
modificarile şi completarile ulterioare,  scoate la concurs:
-1 post de PORTAR  la Deservire, contract indi-

vidual de munca pe durata nedeterminata. 
Concursul se va desfasura in data de 14.04.2022, ora 10:00 
(proba scrisa) si 19.04.2022, ora 10:00 (proba interviu) la 
sediul Spitalului Orasenesc Regele Carol I Costesti.
Dosarele se primesc in intervalul 23.03.2022-05.04.2022, 
ora 15:00.
Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul RUNOS, 
tel. 0248673550.

S.C. VERITAS FAVORIT SRL, având sediul în municip-
iul Piteşti, cartier Trivale, str. Complex 2- Favorit, judeţul 
Argeş, titular al planului/ programului: “ PUZ: Ridicare 
INTERDICŢIE DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CON-
STRUIRII CLĂDIRE CU SPAŢII COMERCIALE( parter+ 
1 etaj parţial)” propus a se implementa în oraş Ştefăneşti, 
str. Oţeleşti, nr. 1 A şi 1, nr. cad. 90965, judeţul Argeş anunţă 
publicul interesat asupra deciziei privind etapa de încadrare 
şi anume planul se supune procedurii de adoptare fără aviz 
de mediu, în conformitate cu H.G. nr. 1076/ 2004, nu este 
necesară realizarea evaluării de mediu. 
Motivele care au stat la baza luării deciziei: 
- consultarea membrilor C.S.C. în şediţa din data de 
07.03.2022 privind prima versiune a planului.
- prevederile H.G. nr. 1076/ 2004 privind stabilirea procedurii 
de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe; 
- pe parcursul derulării etapei procedurii de reglementare, 
publicul a fost înştinţat asupra depunerii solicitării avizului 
de mediu, prin anunţuri repetate în presă. Nu s-au înregistrat 
reacţii negative din partea publicului referitoare la planul mai 
sus menţionat. 
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al 
proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Argeş, mu-
nicipiul Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A şi în perioada( 10 zile 
de la publicare)
Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură şi cu 
date de identificare la sediul APM Argeş, municipiul Piteşti, 
str. Egalităţii, nr. 50 A, în perioada( 10 zile de la publicare). 

S.C. REZIDENŢIA SUD INVEST SRL, cu sediul în oraşul 
Mioveni, sat. Racoviţa, str. Aleea Poieni, nr. 48, ap. 3, jud. Argeş 
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încad-
rare pentru PUD: “ Construire imobil locuinţe colective cu 
funcţiuni complementare” propus a se  realiza în oraşul Mio-
veni, b-dul. Dacia, nr. 30, judeţul Argeş - se supune procedurii 
de adoptare fără aviz de mediu în conformitate cu H.G. nr. 
1076/ 2004, nu este necesară realizarea evaluării de mediu: 
Motivele care au stat la baza luării deciziei: 
-  ca urmare a analizării punctelor de vedere înaintate în format 
electronic de către membrii Comitetului Special Constituit din 
data de 07.03.2022; 
- în conformitate cu prevederile art. 11 şi a anexei nr. 1- Criterii 
pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra 
mediului din H.G., nr. 1076/ 2004 privind stabilirea procedurii 
de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe; 
 - pe parcursul derulării etapei procedurii de reglementare, 
publicul a fost înştinţat asupra depunerii solicitării avizului 
de mediu, prin anunţuri repetate în presă. Nu s-au înregistrat 
reacţii negative din partea publicului referitoare la planul mai 
sus menţionat. 
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al 
proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Argeş, mu-
nicipiul Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A şi în perioada( 10 zile de 
la publicare)
Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură şi cu 
date de identificare la sediul APM Argeş, str. Egalităţii, nr. 50 A, 
în perioada( 10 zile de la publicare).

Anunţ public privind decizia etapei de ȋncadrare
S.C. APĂ CANAL 2000 SA, titular al proiectului „Extindere 
rețele de apă și canalizare menajeră pe străzile Crinului, Par-
cului, Primăverii, Principală - sat Mozăceni Vale, Principală - 
sat Bȃrla, com. Bȃrla‟, anunţă publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de ȋncadrare, fără evaluarea impactului asupra 
mediului, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş, ȋn 
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul „Extindere rețele de apă și canalizare mena-
jeră pe străzile Crinului, Parcului, Primăverii, Principală - sat 
Mozăceni Vale, Principală - sat Bȃrla, com. Bȃrla‟,  propus 
a fi amplasat ȋn comuna Bȃrla, satele Bȃrla și Mozăceni Vale, 
străzile Crinului, Parcului, Primăverii, Principală - sat Mozaceni 
Vale, Principală - sat Bȃrla, com. Bȃrla, județul Argeș - titular 
S.C. APĂ CANAL 2000 SA.
Proiectul deciziei de ȋncadrare și motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la APM Argeș cu sediul ȋn Piteşti, 
str.Egalităţii nr. 50, judeţul Argeş, ȋn zilele de luni - vineri, ȋntre 
orele 9 - 11, la sediul titularului din mun. Pitești, str. I.C. Brătia-
nu,  nr. 24A, județul Argeș, precum și la următoarea adresă de 
internet http://apmag.anpm.ro .
Publicul interest poate ȋnainta comentarii/observații la proiect-
ul deciziei de ȋncadrare  ȋn termen de 10 zile de la data pub-
licării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente 
pentru protecţia mediului.

CI Săvoiu Iulian în calitate de lichidator al SC TRANS AUTO 
CONSTRUCT TAC SRL (FOSTA TRANS AUTO CON-
STRUCT 2000 SRL), organizeaza 10 sedinte de licitatii pub-
lice saptamanale, in fiecare zi de vineri, ora 14.00, incepand 
cu 30.03.2022, pentru vanzarea unui Teren in suprafata de 129 
mp CC, intabulat in CF 80050/Cateasca Judet Arges, plus teren 
in suprafata de 8234 mp CC, intabulat in CF 81132/Cateasca si 
constructiile  C1, C2, C3, C4, C5 si C6, situate pe terenul in supra-
fata de 8234 mp CC, intabulat in CF 81132/Cateasca, la pretul de 
pornire reprezentand 100% din valoarea evaluata de 560.800 lei + 
TVA. Licitatii se tin atat online pe siteul, www.licitatii-unpir.ro , 
cat si la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. str. Vetera-
nilor, nr. 10, bl. C2, sc.1, et.6, ap. 25, sector 6, pasul de licitatie este 
1%, garantia de participare la licitatie 10% din pretul de pornire si 
se achita in contul IBAN: RO94BREL0002001920040100 deschis 
la Libra Bank Magheru, pe numele SC TRANS AUTO CON-
STRUCT TAC SRL (FOSTA TRANS AUTO CONSTRUCT 2000 
SRL), cod de identificare fiscală: 24627784. Relatii suplimentare 
la tel 0730024551 sau e-mail iuliansavoiu@yahoo.com 

ANGAJĂM ŞOFER 
PENTRU LIVRARE 

PRODUSE DE 
PANIFICAŢIE. 

Tel. 0756049965. 

Restaurant Atelier 
angajează 

LUCRĂTOR 
BUCĂTĂRIE. 

Tel. 0766. 57.47.07

MOBILA DOMICILIA 
angajează LUCRĂTOR 

CALIFICAT în 
producţia mobilierului 

din pal melaminat.
Tel. 0723.033.107. 



Publicitate
M

iercuri, 23 m
artie 2022

Curierul zilei - pag. 11
AICI SE ÎNVAȚĂ O MESERIE!

ALEGEȚI FORMAREA PROFESIONALĂ DE CALITATE !!!
ATP ARGEȘ 1990-CASA SINDICATELOR ETAJ 1, SECRETARIAT A, ULTRACENTRAL

ANUNȚĂ DESCHIDEREA GENERALĂ DE CURSURI DE 
CALIFICARE A ANULUI 2022, VINERI  

IMPORTANT!!! Înscrierile se fac la sediul nostru sau online pe site-ul nostru: google atparges.
ro. Pentru înscrieri online vă rugăm să ne contactaţi.

• CURS INFIRMIER. ÎN SISTEMUL SANITAR ESTE NEVOIE DE INFIRMIERI!!!
• CURS NOU!!!  BĂIEŞ  – asigură servicii de îngrijire personală şi asistenţă în activităţile zilnice 
din viaţa pacienţilor din spitale , clinici şi facilităţi de îngrijire medicală

 

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

ÎN ATENŢIA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE ORGANIZĂM CURS DE COMPETENŢE ÎN 
LIMBA ROMÂNĂ PENTRU ANGAJAŢII STRĂINI ÎN VEDEREA OBŢINERII UNEI CALIFICĂRI

• OPERATORI INTRODUCERE, VALIDARE,PRELUCRARE DATE -  CURS DE CALIFICARE AUTORIZAT 
DE MINISTERUL MUNCII ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
• SECRETARIAT INFORMATIZAT - in colaborare cu Centrul de Pregatire în Informatica, 
Bucuresti - 500 RON
• IMPORTANT! Cursul de CONTABILITATE, CURS DE CALIFICARE AUTORIZAT DE MINISTERUL 
MUNCII ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE – pentru toti intreprinzatorii particulari; eviden-
ta contabila pentru societati comerciale 
•ADMINISTRATOR IMOBILE - DE CONDOMINII (ADMINISTRATOR BLOC) 
ATENTIE! Conform legii 196/2018, ca sa puteti profesa, trebuie  sa detineti un CERTIFICAT DE CALIFICARE.

Înscrieri şi relaţii până VINERI 25.03.2022 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.

SC ZIP ESCORT SRL 
angajează  AGENŢI 
DE SECURITATE, 
femei -  zona Piteşti.

Relaţii, la telefon: 
0731.010.266 - 
Iordache Dorel.

CONTINENTAL GROUP 
ANGAJEAZĂ:

- SUDOR CO2 / ARGON - 4.500 LEI NET 
+ 17 LEI/ ZI.

- LĂCĂTUŞ CONFECŢII METALICE - 
5.000 LEI NET+ 17 LEI/ ZI. 

PROGRAM HALĂ. HALA SE AFLĂ LA 
CĂTEASCA, SE ASIGURĂ TRANSPORT.

DETALII LA TEL. 0742444388.

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.

ANGAJEZ 
CAMERISTE 

PENTRU 
HOTEL 

LITORAL. 
Tel. 0248/ 215726.

CNI Ideal Construct 
angajează conform legii: 
- MAISTRU INSTALAŢII 

- INSTALATORI 
- FIERARI/DULGHERI/

ZIDARI.
Tel. 0742.112.063.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

experienţă în domeniul presei de 
preferat STUDENŢI, PENSIONARI, 

zona Mioveni şi Piteşti. 
Relaţii, tel. 0748192233.

HOTEL VICTORIA 
angajează:  BUCĂTAR 
 AJUTOR BUCĂTAR 

 OSPĂTARI 
 CAMERISTĂ 
 PERSONAL 

întreţinere HOTEL
(instalator, 

electrician, lăcătuş). 
Tel. 0722.320.047.

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează 
ȘOFER CAMION 40T, experienţă min 2 ani.
Program de lucru de luni până vineri. Se 

acordă salariu motivant, bonusuri şi tichete 
de masă.  Relaţii, la telefon 0744.508.005.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze. 

Tel. 0722301315.

Angajez 
CONFECŢIONERI 

TEXTILE. 
Tel. 0720638047.

ANGAJĂM
- VÂNZĂTOARE 

linie autoservire
- AJUTOR 
BUCĂTAR

- PERSONAL 
pentru grătar

Tel. 0741.761.423.

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.

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

Angajez 
BUCĂTAR. 

Contract perioadă 
nedeterminată. 

Salariu 3500-4000 lei.
Tel. 0722.247.801.

Recycling Mondo Plast, firmă 
de reciclare cu punct de lucru în 
Mărăcineni îşi măreşte echipa. 
Angajează pe termen nedeter-
minat SORTATORI FOLIE şi 
OPERATORI MASE PLAS

TICE. Detalii la 
telefon 0761706793. 

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

SOCIETATE DE CONSTRUCŢII cu experienţă 
ANGAJEAZĂ: N STRUNGARI
 N SUDORI N LĂCĂTUŞI 
MECANICI. - salarii atractive - 

 Telefoane 0799 803 583; 0727 760 240.

SC RIN SERVWOOD 
angajează 

PERSOANĂ 
pentru CONTABILITATE 

PRIMARĂ, cunoştinţe 
CIEL, zona Bascov. E-mail: 

rinserv@yahoo.com

CENTER TEA & CO SRL ANGAJEAZA 

CONDUCĂTOR AUTO CAMION 
40 TONE, CURSE FIXE COMUNITATE SAU 

TUR / RETUR.  Tel. 0732406680. 

TBM GRUP 

ANGAJEAZĂ 
MUNCITORI în 
CONSTRUCŢII, 

SUDORI, 
LĂCĂTUŞI. 

Tel. 0730.088.705.

SERVICE TOP AGRO S.R.L. angajează în conditiile 
legii: STIVUITORIŞTI, MUNCITORI şi 

ŞOFERI DISTRIBUŢIE, amatori şi profesionişti, 
pentru depozite materiale de construcţii în Călineşti 
şi Piteşti. Se oferă 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

FIRMA GAZE 
ANGAJEAZĂ: n SUDORI 

POLIETILENA n INSTALATORI 
n MECANIC BULDOEXCAVA-

TOR n MUNCITORI 
NECALIFICATI

Tel. 0733983888

PENSIUNEA 
DOMNEASCĂ 

angajează 

AJUTOR DE 
BUCĂTAR. 
Tel. 0744. 313.776.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI,
cu sediul în PITEȘTI, str. ALEEA SPITALULUI nr. 36., ju-
dețul ARGEȘ, ORGANIZEAZĂ CONCURS, în baza H.G. nr. 
286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014, pen-
tru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

ŞOFER AUTOSANITARĂ III - 1 post
Condiţii specifice de participare la concurs:
-   are capacitate deplină de exerciţiu; 
-   școala generală;
- permis de conducere pentru șofer profesionist valabil 
pentru autovehicule din categoriile B şi C;
-   fără vechime.
Data și ora desfăşurării concursului:
Proba scrisă: data  15.04.2022, ora 09.00.
Proba interviu: data  20.04.2022, ora 09.00.
Dată limită până la care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este  08.04.2022.
Date contact: Birou personal, tel. 0248/ 287.150, int. 
177.

SOCIETATE COMERCIALĂ angajează 
ŞOFERI de transport internaţional TUR-RETUR 

- SALARII ATRACTIVE - 
Telefon 0727 760 240.
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