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VÂNZĂRI
DIVERSE

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 4 jenþi pentru Matiz, 
echipate cu cauciucuri de 
varã. Tel. 0752170092.

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 Chevrolet 

Spark, fabricaþie 2009. 
Tel. 0744313866.  
(C.180320220013) 

VÂND Dacia Logan, preþ con-
venabil. Tel. 0744278043. 
(C.280320220002)

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND garsonierã Mioveni, 
modernizatã 2022, et. 1, 22 
mp, preþ 20.500 euro, ne-
gociabil. Tel. 0744297300.  
(C.210320220009)

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 came-
re, cf. 2 îmbunãtãþit, P/ 4, 
centralã, termopan, parchet, 
gresie, uºã metalicã, zona 

Centrofarm, preþ 42.000 
euro. Tel. 0729162722.  
(C.250320220003)

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

APARTAMENTE
3 camere

VÂND/ Închiriez apartament 
3 camere, Exerciþiu, mobi-
lat, utilat. Tel. 0744686332. 
(C.250320220001)

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

VÂND casã ultracen-
tral( zona biserica 

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

litãþile. 0744313866.  
(C.180320220015) 

VÂND casã veche, lo-
cuibilã, 400 mp teren, 
Valea Mare- ªtefãneºti, 
toate utilitãþile, 25.000 
euro. Tel.  0734917003.  
(C.210320220014)

VÂND casã P+1E+ M, 
Bradu- 4 km Târgul 
Auto, 8 camere, 4 

bãi, living, bucãtãrie, 
cãmarã, garaj, 

380v-220v, toate uti-
litãþile. 0744313866.  
(C.180320220017) 

TERENURI
VÂND TEREN 

50.000 mp, situat vizavi de 
reprezentanţa FORD, lângă

Jupiter City - Carrefour, 
deschidere 250 m.

Tel. 0799 00 88 22.

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

(C.220320220005)

TEREN intravilan ªtefã-
neºti- Primãverii, 9.500 
mp, utilitãþi, parcelabil, 
negociabil. 0729151416. 
(C.140320220011)

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) 

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 spre închiriere aparta-
ment elegant, 2 camere, mo-
bilate, 250 euro. Militarii au 
reducere. Tel. 0770534390. 
(C.100320220001)

BUCUREªTI, ofer închiriere 
garsonierã mobilatã, zona Vi-
tan- Mall. Tel. 0727306606.  
(C.280320220022)

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

OFER spre închiriere  gar-
sonieră, confort I, Găvana 3, 
mobilată, utilată, aer condiţi-
onat şi centrală propie. Cos-
turi mici la întreţinere. Doar 
pe termen lung. Nu răspund 
la mesaje. Tel. 0724110067. 
(C.140320220037)

OFER închiriere garsoni-
erã mobilatã, utilatã. Fãrã 
mesaje. Tel. 0742685502.  
(C.250320220005)

OFER închiriere garsoni-
erã ultracentral, de lux, preþ 
200 euro. 0723472044.  

(C.250320220006)

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)

ÎNCHIRIEZ camere, mobila-
te, vilã Nord- Kaufland, 300 
lei/ persoanã. 0772031155.  
(C.280320220020)

ÎNCHIRIEZ aparta-
ment Calea Bucu-
reºti. Tel. 0787631005. 
(C.280320220003)

OFER spre închirie-
re garsonierã, Gãva-
na. Tel. 0722766434.  
(C.280320220025)

OFER spre închirie-
re garsonierã, Craio-
vei Tel. 0743044044. 
(C.290320220002)

GARSONIERÃ curte- Prun-
du, 1 bãiat- 900; 2-3 bãieþi, 
500 lei/ persoanã, inclus 
utilitãþile. 0743922377.  
(C.290320220003)

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 deºeuri fier vechi, 
peste 5 t, 1,1-1,3 lei/ kg, 
inox, cupru ºi aluminiu. Ofer 
transport. Tel. 0733349888. 
(C.240320220006)

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

SERVICII
ÎNGRIJIRE

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

CAUT doamnã pentru me-
naj. Program intern. Salariu 
4.000 lei. Tel. 0769615062. 

PRESTĂRI
SERVICII

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

ZUGRAV. 0721758547. 
(C.110220220001)

ECHIPÃ construcþii asigurãm 
consultanþã ºi execuþie ame-
najãri interioare/ exterioa-
re, peisagisticã, horticul-

turã, etc. Tel. 0727034202.  
(C.110320220011)

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

EXECUTÃM construcþii 
case, tencuieli, zugrã-
veli, rigips, termosistem, 
instalaþii sanitare, electri-
ce, faianþãri. 0768554950.  
(C.250320220002)

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

AMENAJÃRI interioare/ ex-
terioare. Tel. 0720538595. 
(C.280320220001)

TRANSPORT mar-
fã, mutãri mobilier, di-
verse. 0745015619.  
(C.280320220006)

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

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

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

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. 
(C.290320220006)

DOAMNA serioasã ofer masaj de relaxare 
persoanelor serioase. Tel. 0751329835. 
(C.290320220009)

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

EXECUT zugrãveli, glet, la-
vabilã, gresie, faianþã,   par-
chet, rigips. 0748145223. 
(C.290320220001)

DIVERSE
FÃRÃ chirie pun la dispo-
ziþie casã, com. Negraºi, 
unei familii/ persoane se-
rioase. Tel. 0745141522. 
(C.240320220005)

PIERDERI
PIERDUT carte de inter-
venþie, registru special, de-
claraþie de instalare pentru 
casã marcat serie fabricaþie 
AC 10000039, nr. înregis-
trare ANAF 7000716594, 
aparþinând societãþii Com-
plex Magnolia SRL, CIF 
1354308. Se declarã nule.  
(C.290320220005)

MATRIMONIALE
DOMN, 48 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie/ cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.040320220001)

DOMN, pensionar doresc 
cunoºtinþã cu doamnã 
pentru prietenie/ cãsã-
torie. Tel. 0799024697.  
(C.240320220002)

DOMN, 37 ani caut 
doamnã vârstã apro-
piatã pentru relaþie fru-
moasã. 0745071500.  
(C.150320220008)

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

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, pensionar, doresc 
prietenie, eventual cãsã-
torie. Tel. 0785621217. 
(C.280320220012)

DOMN, singur, locuinþã pro-
prie, maºinã, din Rm. Vâl-
cea, caut doamnã, pentru 
cãsãtorie / prietenie, vârsta, 
25- 50 de ani. 0726310882.  
(C.280320220016)

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

ANIMALE
VÂND câini ciobãneºti, 

carnet de sãnãtate. 
Tel. 0754862407.    
(C.150320220009) 

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

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.

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 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)

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)

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)

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

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

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

S.C. ANGAJEZ sudori ar-
gon si lacatusi. Salariu 
4.000 lei. 0740941086. 
(C.280320220004)

ANGAJÃM femei pentru 
curãþenie. Tel. 0757023974.  
(C.280320220008)

ANGAJEZ ºofer distribuþie 
lactate. Tel. 0733061520. 
(C.280320220009)

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)

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

ANGAJEZ muncitori neca-
lificaþi. Tel. 0761649138.  
(C.230320220007)

S.C. angajeazã mun-

citor necalificat, cu 
chef de muncã. Tel. 
0764497744; 0737974499.  
(C.280320220010)

ANGAJEZ personal vul-
canizare, zona ªtefãneºti- 
Viiºoara. Salariu 2.500 
lei. Tel. 0746750229.  
(C.280320220013)

ANGAJEZ vânzãtoare la 
magazin alimentar în zona 
ªtefãneºti- Viiºoara, salariu 
2.000 lei. Tel. 0746750229. 
(C.280320220014)

ANGAJEZ vânzãtoare 
la magazin alimentar în 
zona ªtefãneºti- Viiºoa-

ra, program sâmbãta ºi 
duminica, salariu 1.000 
lei. Tel. 0746750229. 
(C.280320220015)

ANGAJEZ fatã pentru ca-
fenea. Tel. 0724704737.  
(C.280320220027)

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

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

0722280144; 0737039536.

FIRMÃ de Electrice an-
gajeazã calificaþi ºi neca-
lificaþi. Salariu net 4.600 
lei. Tel. 0734043965.  
(C.290320220008)   

ªOFER permis cat. 
B, C, E, card+ atestat 
caut loc de muncã. Tel. 
0741961577. 

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

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 conform 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 Salariu motivant n Tichete de masa
n Tichete cadou Sarbatori n Training-uri de specializare

CV-urile se trimit la adresa de email: 
viviana.cheorcea@hoedlmayr.com

ANGAJĂM:
- ECHIPĂ pentru finisaje 

interioare şi exterioare;
- ŞOFER pentru 

autobasculantă 8 x 4, 
cu experienţă. 

Tel. 0741126666.

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. 

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

 Telefoane 0799 803 583; 0727 760 240.

ANGAJEZ 
ŞOFERI 

TIR. 
Tel. 0744755702. 

SC TECHWISE ELECTRONICS SRL angajează: 
n INGINER PRODUCŢIE
n INGINER PROIECTANT
n ELECTROMECANIC. 
Se oferă: - contract perioadă nedeterminată
- condiţii de muncă excepţionale
- salariu atractiv. 

Mai multe detalii, la 0756362072. 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu 

SC PELLET EXPERT PROD SRL anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Construire hală producţie peleţi”,  în comu-
na Pietroşani, sat Retevoieşti, jud.Argeş. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul 
APM Arges    municipiul Pitesti, str. Egalitatii nr.50A, jud. Arg-
es in zilele de luni – vineri, orele 8-13.
Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Argeş, 
municipiul Pitesti, str. Egalitatii nr.50A, jud. Arges.

S.C. ANGAJEAZĂ 

ŞOFER cat. B, 
în comuna Miceşti. 

Salariu fix + 
indemnizaţie 

100 lei / 1.000 km. 
Tel. 0722444429. 

SOCIETATE COMERCIALĂ angajează 
ŞOFERI de transport internaţional TUR-RETUR 

- SALARII ATRACTIVE - 
Telefon 0727 760 240.

Restaurant angajează 
OSPĂTĂRIŢE şi 

AJUTOR 
BUCĂTAR. 

Tel. 0742815435

Angajez 
MANIPULANT. 
Tel. 0723276932.

ADLER PELZER AUTOMOTIVE ROMÂNIA SRL, 
cu sediul în Com Oarja, Km 102, Jud Argeș, 

ANGAJEAZĂ  
OPERATORI PRODUCȚIE (bărbați)

 cu și fără experiență.
Căutăm persoane organizate, cu simț de răspundere, ca-
pabile să lucreze în 3 schimburi.
Oferim transport gratuit, contract pe durata nedetermi-
nată,  tichete de masă 20 RON/zi, Primă pentru Paște și 
Crăciun, instruire specifică la locul de muncă. 

CV-urile se pot trimite prin email la adresa: 
apuiu@pelzerpimsa.ro sau pe fax la 0348/410900.

Informații, la tel.: 0729106212, 0799803558.
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ANGAJEZ ŞOFER 
LIVRATOR PRO-

DUSE ALIMENTARE. 
Tel. 0744363825.

S.C ANGAJEAZĂ 
VÂNZĂTOARE 

LA RAIONUL MEZELURI. 
TEL. 0728896669.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

experienţă în domeniul presei de 
preferat STUDENŢI, PENSIONARI, 

zona Mioveni şi Piteşti. 
Relaţii, tel. 0748192233.

ANGAJĂM ŞOFER 
PENTRU LIVRARE 

PRODUSE DE 
PANIFICAŢIE. 

Tel. 0756049965. 

NEW DESING angajează: 
- STIVUITORIST 

- ŞOFER TIR 
INTERN (cisternă)

CV-uri la e-mail: office@
newdesigncomposite.

ro  Interviurile se vor ţine 
la sediul firmei din Bdul 
Petrochimi ştilor nr. 45, 
Piteşti, vizavi de Vama 
Piteşti.  Relaţii, la tel. 

0744 626 100.
PENSIUNEA 

DOMNEASCĂ 
angajează 

AJUTOR DE 
BUCĂTAR. 
Tel. 0744. 313.776.

SC COGEME SET RO SRL 
– societate de producţie cu profil prelucrări mecanice 

de precizie pentru industria auto –  
angajează:

OPERATORI MAŞINI UNELTE 
CU COMANDĂ AUTOMATĂ

Cerinţe: - Studii medii, profil tehnic.
Curriculum Vitae se va trimite pe e-mail: 

secretariat@cogemeset.ro sau la sediul din 
Miceşti, Calea Campulungului nr. 76B. 

Pentru alte informaţii telefonaţi la numarul: 
0248/234250, în fiecare zi, de luni până vineri.

ANGAJĂM
- VÂNZĂTOARE 

linie autoservire
- AJUTOR 
BUCĂTAR

- PERSONAL 
pentru grătar

Tel. 0741.761.423.

CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR 

DIN DATA DE 04.05.2022
Consiliul de Administratie al Societatii INDCARF S.A., cu sediul în mun. Pitesti, str. Depozitelor, nr.33, judeţul Argeş, în-
registrată la Oficiul Registrului Comerţului Argeş sub numarul J03/36/1991, având C.I.F. RO129030,  în conformitate cu cu 
prevederile art. 117 alin. (1) din Legea societăţilor comerciale nr.31/1990 republicată,      

CONVOACA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 04.05.2022 ora 12:00

Lucrarile Adunarii Generale Extrordinare se vor desfasura la sediul social din mun. Pitesti, str. Depozitelor nr.33, judeţul Argeş.
La Adunarea Generala sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei 
de 21.04.2022 stabilita ca data de referinta.

Se propune aprobarea urmatoarei ordine de zi: 
1. Discutarea si supunere spre aprobare a majorarii capitalului social al societatii INDCARF S.A. prin compensarea unor creante 
certe lichide si exigibile si prin aport in numerar in urmatoarele conditii:
a.) Majorarea se va efectua cu suma maxima de 6.361.860 lei prin emiterea unui numar de 2.544.744 de actiuni noi, nominative, 
emise in forma dematerializata in valoare de 2,5 lei/actiune, numerotate de la 318.094 la 2.862.837  
b.) Majorarea de capital se va efectua prin compensarea unei creante certa, lichida si exigibila in cuantum de 6.152.880 lei detinuta 
de actionarul majoritar Societatea SAM DOR DIVERS S.R.L. cu un numar de 2.461.152 de actiuni noi, urmand ca actionarul SAM 
DOR DIVERS S.R.L. sa detina un numar total de 2.768.796 de actiuni in valoare de 2,5 lei/actiune
c.) Un numar de 83.592 de actiuni noi in valoare de 2,5 lei/actiune vor fi oferite spre subscriere actionarilor persoane fizice exitente 
pentru pastrarea procentului detinut de acestia in capitatul social, respectiv un procent de 3,285% din capital.
d.) Rata de subscriere este de 8 actiuni noi la 1 actiune detinuta. 
e.) Actionarii persoane fizice vor putea subscrie un numar de actiuni proportional cu numarul de actiuni pe care-l detin la data 
de 12.04.2022 stabilita ca data de referinta si cu rata de subscriere, respectiv vor putea subscrie maxim 8 actiuni noi la 1 actiune 
detinuta. Acestia isi pot exercita dreptul de preferinta si pot subscrie in termen de 33 de zile de la publicarea Hotararii A.G.E.A. in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
f.) Operatiunea de majorarea a capitalului social nu prevede posibilitatea tranzactionarii drepturilor de preferinta.
g.) Plata actiunilor subscrise de actionarii persoane fizice se va efectua in conformitate cu prevederile art.220 din Legea nr.31/2020.
h.) Actiunile nesubscrise vor fi anulate prin Decizie a Consiliul de Administratie al Societatii INDCARF S.A. dupa trecerea termen-
ului de 33 de zile de la publicarea Hotararii A.G.E.A. in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
i.) Actiunile neachitate integral in conformitate cu prevederile art.220 din Legea nr.31/2020 vor fi anulate dupa trecerea unui termen 
de 3 ani de la publicarea Hotararii A.G.E.A. in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a prin Decizie a Consiliul de Adminis-
tratie al Societatii INDCARF S.A. iar actionarii care au subscris dar nu au achitat integral actiunile subscrise au dreptul sa primeasca 
inapoi eventualele sume varsate. 
j.) Aprobarea formularelor de subscriere si aprobarea punerii acestora la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul aces-
teia https://indcarf.ro/ 
2. Imputernicirea Consiliului de Adminitratie pentru e efectua majorarea capitalului social in conformitate cu prevederile prezentei 
hotarari.
3. Discutarea si supunerea spre aprobare a modificarii punctului 2 al art.10 din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza:
,,Art. 10 Transmiterea actiunilor
(1) Dreptul de proprietate asupra actiunilor societatii se transmite prin declaratia facuta in registrul de actiuni al emitentului, 
subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor, ori prin contract de cesiune incheiat intre cedent si cesionar cu conditia 
notificarii Societatii INDCARF S.A. Notificarea va cuprinde in mod obligatoriu numele si prenumele cedentului si cesionarului, 
datele de identificare ale acestora si numarul de actiuni care fac obiectul cesiunii. Impreuna cu Notificarea vor fi transmise in copii 
conform cu originalul contractul de cesiune si certificatul/certificatele de actionar cu actiunile care fac obiectul cesiunii.  Notificarea 
impreuna cu copiile conform cu originalul de pe contractul de cesiune si certificatul/certificatele de actionar va fi comunicata prin 
posta cu confirmare de primire sau vor fi depusa personal la sediul societatii cu numar de inregistrare. Comunicarea Notificarii si a 
copiilor conform cu originalul de pe contractul de cesiune si certificatul/certificatele de actionar se va face de cedent sau cesionar cu 
cel putin 3 zile lucratoare inainte de data de referinta stabilita pentru o Adunare Generala. Necomunicarea Notificarii si a copiilor 
conform cu originalul de pe contractul de cesiune si certificatul/certificatele de actionar cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de 
data de referinta stabilita pentru o Adunare Generala, conduce la inopozabilitatea cesiunii fata de societate si ceilalti actionari in 
Adunarea Generala respectiva.”
4. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv in conformitate cu prevederile Hotararii A.G.E.A
5. Împuternicirea d-nei. Samarescu Carmen-Liliana, Presedinta C.A. al INDCARF S.A., să semneze în numele şi pentru acţionari 
Hotărârea Adunării Generale Extraordinare.
6. Desemnarea si imputernicirea persoanei care sa efectueze toate formalitatile cerute de lege pentru publicarea si mentionarea ho-
tararii adoptate in A.G.E.A., precum si toate formalitatile de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Arges.
Convocatorul va fi pus la dispoziţia acţionarilor, la sediul societăţii.
Cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi de către acţionarii care deţin cel puţin 5% din drepturile de vot, pot fi 
depuse, conform art. 1171 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la sediul societăţii în termen 
de cel mult 15 zile de la publicarea convocării. 
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul :
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un 
proiect de hotarare propus spre adaptare de adunarea generala ;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale ;
Drepturile sus-prevazute  pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat  sau prin mijloace electronice).
Actionarii isi pot exercita drepturile sus-prevazute la lit. a) si b) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.
Acţionarii înscrişi în Registrul acţionarilor la data de referinţă pot participa si exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau 
prin corespondenţă.
Actionarii care nu au capacitate legala de exercitiu, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Action-
arii, prin reprezentantii lor legali care la randul lor, pot da procura speciala altor persoane.
Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru Societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). 
Procurile speciale si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat vor fi depuse la 
sediul social sau vor fi expediate prin posta cu 48 de ore inainte de data tinerii sedintei AGEA (data numarului de registratura in 
cazul documentelor depuse, respectiv data postei de plecare in cazul documentelor expediate). Procurile speciale nedepuse sau 
neexpediate cu 48 de ore inainte de data tinerii sedintei AGEA, vor fi considerate nule de drept.  Procurile vor fi retinute la Societate 
facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a 
identitatii acestora, facuta, in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor per-
soane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care le reprezinta si actul de identitate al reprezentantului.
Informatiile suplimentare si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul 
societatii si pe pagina de internet https://indcarf.ro/ incepand cu data de 01.04.2022.
Persoanele interesate pot obtine, contra cost, la cerere fotocopii ale acestor  documente.
Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a convocarii de la data 01.04.2022 pana la 03.05.2022.
In cazul in care la data de 04.05.2022 nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru a valida intrunirea,  A.G.E.A este convocata 
pentru data de 05.05.2022  in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

INDCARF S.A.
Presedinta Consiliului de Administratie, d-na Samarescu Carmen-Liliana

SC ANGAJEAZĂ:
- BULDO-

EXCAVATORIST
- SUDOR 

ELECTRIC şi CO2
- LĂCĂTUŞ MECANIC.

Tel. 0720.689.965.

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

Relaţii, la telefon: 
0731.010.266 - 
Iordache Dorel.

SC DELTA PLUS 
TRADING SRL 

angajează 
VULCANIZATOR 

AUTO, 
cu experienţă. Relaţii, 
la tel. 0744 626 054.

1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul 
de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: PRIMĂRIA COMUNEI ȚIȚEȘTI, cu 
sediul în comuna Țițești, județul Argeș, telefon/fax 0248/299.012, 
e-mail: primaria.titesti@yahoo.com, cod fiscal 4971944. 2.Infor-
mații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Se vor conce-
siona următoarele trupuri de pajiști: -Valea Stânii, T2, P41, supra-
față 3,9575ha -nr.cadastral 80152; -Valea Mănăstirii, T1, P2, supra-
față 26,6388 ha -nr. cadastral 80145; -Bucșenești, T5, P195, suprafață 
14,5705 ha -nr. cadastral 80146; -Valea Stânii, T2, P9, suprafață 55,2865 
ha -nr.cadastral 80155. Trupurile de pajiști aparțin domeniului public 
al Primăriei Comunei Țițești, județul Argeș. Concesiunea se face con-
form H.C.L.nr.8/31.01.2022 și O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot in-
tra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solici-
tare scrisă depusă la sediul Primăriei Comunei Țițești. 3.2.Denumirea 
şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 
Compartimentul Achiziții, Primăria Comunei Țițești, comuna Țițești, 
județul Argeș. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea aces-
tui exemplar, unde este cazul: 50Lei/exemplar și se achită numerar 
la Casieria Primăriei Comunei Țițești. 3.4.Data-limită pentru solic-
itarea clarificărilor: 12.04.2022, ora 16.00. 4.Informaţii privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 20.04.2022, ora 14.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei 
Comunei Țițești, comuna Țițești, județul Argeș. 4.3.Numărul de ex-
emplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar în 
original. 5.Data şi locul la care se va desfăşura ședinţa publică de de-
schidere a ofertelor: 21.04.2022, ora 10.00, Sala de ședințe din Primăria 
Comunei Țițești, comuna Țițești, județul Argeș. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea in-
stanţei: Tribunalul Argeș, Pitești, Bulevardul I.C.Brătianu nr.7, județul 
Argeș, telefon 0248/224.019, fax 0248/212.410, e-mail: tr-arges@just.
ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 29.03.2022.

CONVOCAREA  ADUNARII GENERALE 
Subsemnatul, Constantin EREMIA, Președinte al Consiliului de Adminis-
trație al CONSUMCOOP Mărăcineni, Societate Cooperativa, in conformi-
tate cu dispozițiile art.12 din Actul Constitutiv al societății si cu cele ale 
art.31, art.34 alin.(3) si alin (7) din Legea 1/2005, 

CONVOACA 
Adunarea Generala in data de aprilie 28 aprilie 2022, ora 10h00, in sala de 
ședințe a Societății cooperative din Mărăcineni, bl.2, parter, județul Argeș, 
cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Adminis-
trație pentru activitatea desfășurată in anul 2021. 
2. Prezentarea, discutarea Raportului Cenzorului.
3. Încetarea mandatului cenzorului Stefan Petre, ca urmare a demisiei. 
4. Dezbaterea si aprobarea situațiilor financiare anuale si stabilirea modului 
de repartizare a profitului rezultat in anul 2021. 
5. Descărcarea de gestiune a Administratorilor pe anul 2021. 
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate 
pe anul 2022. 
7. Analiza execuției contractului de administrare si stabilirea criteriilor de 
performanta pentru anul 2022 aferente contractului de administrare. 
8. Alegerea delegaților la Adunarea Generala a Uniunii Județene, conform 
normei de reprezentare stabilite de Uniunea Județeană. 
9. Stabilirea primirii / retragerii /excluderii de membrii cooperatori. 
10. Diverse.
Daca Adunarea Generala legal constituita nu poate lua o hotărâre valabi-
la din cauza neîntrunirii  majorității cerute, adunarea convocata a doua 
oara va avea loc la data de 16 mai  2022 la sediul societății cooperative din 
Mărăcineni, bloc 2, parter, județul Argeș.
Redactata astăzi 28 martie 2022, convocarea urmând a fi comunicata 
fiecărui membru cooperator conform articolului 12 alin.(5) din actul con-
stitutiv.

Președinte al Consiliului de Administrație, Ec. Constantin EREMIA
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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.

HOTEL VICTORIA 
angajează: 

 RECEPŢIONERĂ
 BUCĂTAR
 OSPĂTAR

 AJUTOR BUCĂTAR 
 CAMERISTĂ 
 HELLBOY . 

Tel. 0722.320.047, 
între orele8.00-18.00.

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează:
- ȘOFER CAMION 40T, experienţă min 2 ani

- STIVUITORIST
- VANZATOR/OARE DEPOZIT 

MATERIALE DE CONSTRUCTII.
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.

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.

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

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

  

 LEONI Piteşti angajează: 

MUNCITORI ASAMBLARE CABLAJE 
Câstigă 3357 lei BRUT: 
• Salariu lunar 2550 lei • Primă Paște+Crăciun+Conce-
diu+8 Martie+Septembrie 1710 lei • Tichete  de masă 
în valoare de 20 lei / zi • Bonus de eficiență, calitate și 
prezență 245 lei  • Ore suplimentare 200% • Spor  de 
noapte 25% • Transport decontat pana la maxim 80% 
• Bonus pentru recomandări • Instruire profesională • 
Mediu de lucru sigur.
Cerințe: • Responsabilitate și spirit de echipă
• Disponibilitatea de a lucra în schimburi

Următorii paşi? Poţi aplica fizic sau online.
CV-urile se depun la Departamanetul Resurse Umane 
din cadrul uzinei Leoni – Bascov, str. Serelor nr. 19/la 

adresa de  mail: alexandru.tonghioiu@leoni.com; 
recrutare.pitesti@leoni.com  şi/sau la fax:  0248208455.
Relaţii suplimentare la tel.:  0248/208413  / 0248 208 432.

ROSSI SPM TRADING SRL 
ANGAJEAZA

PERSONAL CU SAU
FARA EXPERIENTA

ÎN DOMENIUL
TRICOTAJE. RELATII,

LA TEL. 0745992006.

PENSIUNEA DOMNEASCĂ 
angajează 

CAMERISTĂ. 
Salariu net 2.100 lei + 

o masă caldă pe zi. 
Tel. 0744. 313. 776.

ADLER PELZER AUTOMOTIVE ROMANIA SRL, 
cu sediul în Com Oarja, Km 102, Jud Argeș, 

ANGAJEAZĂ  
STIVUITORIȘTI cu experiență.

Căutăm persoane organizate, cu simț de răspundere, ca-
pabile să lucreze în 3 schimburi.
Oferim transport gratuit , contract pe durată nedetermi-
nată,  tichete de masă 20 RON/zi, Primă pentru Paște și 
Crăciun .

CV-urile se pot trimite prin email la adresa:
 apuiu@pelzerpimsa.ro sau pe fax la 0348/410900.

Salariul se negociază în urma interviului.
Informații, la 0729106212 ,0799803558.

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.    

MARI REDUCERI DE PREŢURI!!! 
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, MIERCURI  

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

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 MIERCURI 20.04.2022 la sediul nostru (sau online pe site-ul 
nostru: google atparges.ro) din P-ţa Vasile Milea nr. 3, Casa Sindicatelor, et.1, Secre-
tariatul ,,A” tel./fax:   0348.401.164 sau  tel. 0723.918.928, zilnic, 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  20 APRILIE 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.

20 APRILIE 2022

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

CONFECŢIONERI 
TEXTILE. 

Tel. 0720638047.

SC SELCA SA 
angajează 

INSTALATOR. 
Detalii suplimentare 
la tel. 0724/447.691. 

Adresa mail: 
office@selca.ro

Angajez 
BUCĂTAR. 

Contract perioadă 
nedeterminată. 

Salariu 3500-4000 lei.
Tel. 0722.247.801.

ABATOR 
angajează în condiții 

avantajoase
 MĂȚĂRESE și 
MUNCITORI 

NECALIFICAȚI, 
bărbați și femei. 

Tel. 0744. 314. 995.

S.C. ANGAJEAZĂ 
MUNCITORI în 
CONSTRUCŢII, 
zidari,faianţari, 
amenajări inte-

rioare/ exterioare, 
necalificaţi. 

Tel. 0740177424.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

RESTAURANT TIC TON 
angajează BUCĂTAR, 

AJUTOR DE BUCĂTAR, 
OSPĂTARI şi 

FEMEIE DE SERVICIU. 
Tel. 0722. 215. 547.

MOBILA DOMICILIA 
angajează LUCRĂTOR 

CALIFICAT în 
producţia mobilierului 

din pal melaminat.
Tel. 0723.033.107. 

ANGAJEZ 

INFIRMIERĂ. 
Tel. 0744383278.
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