● CU PLATÃ, la sediile din: 4 Piteºti, Bdul Republicii nr. 1 A (lîngã Poliþia Circulaþie)
● TELEFONIC, o singurã zi pe lunã. Numai pentru persoane fizice, anunþuri de vînzãri diverse, electronice, auto, servicii îngrijire,
cumpãrãri diverse, animale.

Mica publicitate

Modalitãþi de preluare a anunþurilor de micã publicitate:
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.
● Anunþurile se primesc în zilele lucrãtoare, luni - vineri, între orele 9 ºi 15, (situatie pe durata crizei medicale COVID19).
● Tarifele sînt postate pe www.curier.ro, la secþiunea publicitate.

Anunturile de mica si mare publicitate sînt postate pe www.curier.ro, PUBLICITATE PDF

CASE NOI, GĂVANA 3,
la cheie, complet finisate,
toate utilităţile, 220 mp,
P+1+M, 115.000 euro

Tel. 0799 00 88 33

VÂNZÃRI
DIVERSE
VÂND maº inã de spãlat ruf e,
I n d e si t .
Tel.
072606284 2.
(C.150520200003)
VÂND baloþi fân,
greutate 18 -25 kg/
bucata, 12 lei/ buc.,
negociabil. 0753254579.
(C.190520200037)

VÂND cabinã termopan 4 mp, stare
f o a r t e b u n ã , p r e þ n e g o ci a b i l .
0721433012. (C.200520200012)

ELECTRONICE
CALCULATOARE
ACCESORII
SERVICE - REFILL

I.C. Brãtianu, bl. B1, parter,
Piteºti (pasaj Magnolia)
Tel. 0744/300418,
0771/692925.

E-mail: office@alcornet.ro

VÂNZÃRI
AUTO
ROMÂNEªTI
CUMPÃR auto pentru programul
R abl a.
Tel.
074514162 7.
(C.050520200006)
VÂND voucher. Tel. 0761687014.
(C.050520200007)

STRÃINE
VÂND Skoda Superb, 2004, Diesel,
proprietar. Nu neces itã investiþii.
2 .9 0 0 e u r o .
074007823 7.
(C.110520200005)
VÂND Clio, full, ITP valabil, 5.000
lei, negoc iabil. 072618932 8.
(C.150520200004)
VÂND Ford KA, 3. 500 lei. Tel.
0726189328. (C.150520200005)

GARSONIERE
VÂND
garsonierã
lângã
Universitatea Brâncoveanu. Tel.
0772271390. (C.200520200011)

Apartamente
2 camere
VÂ ND urgent apartament 2
camere, 2 balcoane, mobilat, izolat,
Mioveni. Merit ã v ãzut . Tel.
0756986745. (C.270420200008)
VÂ ND apartament 2 camere,
Gã vana 2, î mbun ãtãþit. Tel.
0728657313. (C.270420200009)
VÂND apartament 2
camere, la 10 km de
Piteºti. Apartamentul are
40 mp, boxã separatã
260 mp teren, toate
utilitãþile ºi totul
schimbat, nou, la cheie.
Preþ 23.000 euro. Tel.
0720411585.
(C.130520200006)

VÂ ND apartament 2 camere,
Ultracentral, c onfort I, utilat ºi
mobilat modern, Piteºti, 57.500
eur o.
Tel.
076950 7867.
(C.180520200014)
VÂ ND apartament 2 camere,
M i o ve n i - z o n ã c e n t r a l ã , e t a j 3 ,
iz olat interior /e xterior, centralã
pr opr i e.
T el .
072597 4800.
(C.180520200015)
VÂND apartament 2 camere, cf. 1,
semidecomandat, et. 1, mobilat,
C r a i o ve i , 5 9 . 0 0 0 e u r o . T e l .
0766210483. (C.180520200009)

Apartamente
3 camere

PROPRIETAR, vând VW Jetta,
2007, 1.9 Diesel, impecabil. Tel.
0770338340.

VÎNZÃRI
IMOBILIARE

Apartamente
4 camere

VÂND apartament 4
camere, etaj 4/10,
Ultracentral, dotãri, preþ
80.000 euro, negociabil.
Tel. 0741181535.
(C.180520200023)

CASE
VILÃ , la preþ de apartament , în
Valea Urs ului, lîngã Han teren,
utilitaþ i.
T el .
07 70356955.
(C.050520200001)
VÂND urgent vilã, Trivale lî ngã
Magic poziþie ex celentã, toate
utilitãþ ile,
n e g o ci a b i l .
Tel.
0739950247. (C.150420200001)
VÂND/ s chimb c asã Budeas a,
renovatã total, toate utilitãþile, totul
nou
.T e l .
0734917003
(C.160320200008)
VÂND casã +anexe (teren 600 mp),
intravilan, la 3 km de Carrefour,
Pit eºt i.
T el .
07 44699961.
(C.180520200018)

TERENURI
CERTIFICAT
ENERGETIC

CADASTRU
Tel. 0248 610 093, 0744 815 510
www.cadastru-arges.ro
www.certificatenergetic-arges.ro

TEREN intrav ilan ªte fãneºt iPrimãve rii, 8.000 mp, utilitãþi,
parc elabil,
negoc iabil.
0729151416. (C.050520200008)

VÂND TEREN 50.000
mp, situat vizavi de
reprezentanţa FORD, lângă
Jupiter City- Carrefour,
deschidere 250 mp.
Tel. 0799 00 88 22.

VÂND teren 900 mp, Piteºti, str.
Baloteºti, cu autorizaþie construcþie
P+ M . T el . 07 32938094.
(C.180520200003)

SPAÞII
ofer spre
îNChiriere sPAţiU
(apartament) în Piteşti,
b-dul. N. Bălcescu, destinat ﬁrmelor, pretabil
orice activitate.
Tel. 0723290519.

senzaţii tari!

MASAJ de relaxare numai pentru persoane serioase.
0751329835. (C.100420200001)
DOAMNÃ
mat urã.
Tel.
0723035 575.
(C.140520200011)

BRUNETÃ, sunã-mã ºi v in la tine! Piteºt i.
0727695729. (C.150520200012)
BRUNETÃ 25 ani, te aºtept la mine. Am locaþie.
0741552756. (C.180520200024)

ÎNCHIRIEZ spaþiu comercial 75
mp ,
zo n ã
cent ralã.
Tel.
0724086393. (C.200520200003)

OFER spre
ÎNCHIRIERE HALA

pretabil
Comercial |Service|Depozit,
stradal: Strada Depozitelor.
Tel. 0799 00 88 33.
SOCIETATE închir iază spaţiu
comercial 144 mp, parter, cartier
Traian, pretabil comerţ, pariuri,
producţie, toate utilităţile: gaze,
curent trifazic, apă. Tel.
0770997647.

ÎNCHIRIERI
PARTI CULAR
o fe r
c a sã
bãtrâneas cã la þarã, 20 k m de
Piteºti, unei familii nevoiaºe, maxim
3 persoane, cu serviciu în Piteºti.
Tel. 0731031114. (C.f. 3440)
PRIMESC în gazdã salariatã sau
p e n si o n a r ã ,
Trivale.
Tel.
0733011470. (C.040520200002)
PRIMESC în gazdã, s tr. Þepeº
Vodã 24. Tel. 0751769263.
(C.180520200001)
OFer închiriere
apartament 2 camere,
et. 1, bloc nou, 75 mp,
complet utilat ºi mobilat
modern, cart. Tudor
Vladimirescu, 300 euro.
0745621948. (C.f. 3444)

PRIMESC în gazdã fatã/ doamnã,
termen lung, 150 lei. 0740611802.
(C.120520200010)
OFer închiriere
apartament 3 camere,
conf. 2, et. 1, Banat,
centralã, 180 euro.
0721301720.
(C.130520200008)

PRIMESC în gazdã salariaþi( bãieþi/
fe te ) , P i te º ti . T e l . 0 7 4 8 3 1 8 8 8 9 ;
0729567965. (C.140520200014)
ÎNCHIRIEZ
a p a r ta m e n t
Ultracentral, de lux, (str. Victoriei),
250 euro. Tel. 0721142341.
(C.140520200005)
OFE R în chiriere apartament 2
camere, mobilat modes t, utilat,
centralã termicã, izolat, 1.000 lei.
Tel.
0729060711.
(C.150520200013)
OFE R î nchiriere o camerã în
apartament, Prundu. 0348/405519;
0724728098. (C.150520200006)
OFE R în chiriere apartament 2
camere, de lux , mobilat, utilat,
Craiovei- bloc nou, 300 euro. Tel.
0756030690;
0799431370.
(C.020320200073)
ÎNCHIRIEZ garsonierã de lux,
Craiovei, termen scurt, 350 euro.
0745056440. (C.150520200020)

OFER închiriere garsonierã curte,
Prundu, 2 bãieþi- 400/ persoanã, 3
b ã i e þi / 3 0 0 l e i . 0 7 4 3 9 2 2 3 7 7 .
(C.180520200030)
OFER spre închiriere apartament 2
camere, mobilat, utilat, Gãvana II.
Tel.
0770251121.
(C.180520200012)
ÎNCHIRIEZ 2 vile de lux, ªtefãneºti
( d u p ã p a s a r e l ã ) , m o b i l a tã n o u ,
utilatã, 700 euro, negociabil + vilã
mobilat ã ºi ut ilat ã, 550 e uro,
negoc ia bil. Tel. 0744421159.
(C.180520200013)
GARSONIERÃ Dedeman, bloc de
apartamente, co mplet mob ilatã,
u ti l a tã .
Tel.
0740128886.
(C.180520200016)
OFer sPre îNChiriere
APArTAMeNT 2
CAMere, seMiCeNTrAL,
DeCOMANDAT,
MOBiLAT, COMPLeT
UTiLAT. TeL.
0726303712.
(C.180520200007)

OFER închiriere camerã la casã,
Gã v a n a .
T el .
0742864865.
(C.180520200017)

En gross-ul lEgumE
fructE, 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.
OFER spre închiriere apartament
de lux, et. 1, pe termen lung, str. 1
Mai, chiar ºi ﬁrmã, mobilat, utilat.
T el .
07561938 79.
(C.200520200010)
OFER închiriere garsonierã, Popa
ªapc ã.
Tel.
07236265 47.
(C.200520200004)
OFER înch iriere apartament 2
camere, Nord, izolat, mobilat, utilat,
c e n tr a l ã .
Tel.
07714184 47.
(C.200520200008)
ÎNCHIRI EZ gars onierã la cas ã,
pent ru
ti n e r i
n e fu m ã to r i ,
s emic entral, c ontorizat ã, intrare
s e p a r a tã , 5 0 0 l e i . 0 7 3 3 9 2 9 4 3 8 .
(C.200520200009)
OFER înch iriere apartament 2
camere, ultracentral lângã Centrul
de Afaceri, 250 euro. 0744140485.
(C.190520200044)

LOCURI DE VECI

ASOCIATIA DE TINERET SOLARIS
ORGANIZEAZÃ:

■ CURSURI

DE CALIFICARE RECALIFICARE

- COFETAR-PATISER
- BUCÃTAR
- OSPÃTAR
- LUCRÃTOR ÎN COMERT
- MÃCELAR-TRANSATOR
- LUCRÃTOR PREL. CÃRNII
- VÎNZĂTOR
- OPERATOR MEZELURI
- MORAR PANIFICATIE
- NOTIUNI FUNDAMENTALE IGIENÃ
- COAFOR - FRIZER
- MANICHIURĂ
- MASEUR
- COSMETICIAN
- CAMERISTÃ HOTEL
- CONTABILITATE
- OPERATOR INTRODUCERE
VALIDARE si PREL. DATE (PC)
- INSPECTOR RESURSE UMANE
- ADMINISTRATOR PENSIUNE
- FLORICULTOR
- PEISAGISTICÃ
- CROITOR
- INSPECTOR SSM

- MASINIST UTILAJE CALE SI
TERASAMENTE
- LÃCÃTUS MECANIC
- MECANIC AUTO
- ELECTRICIAN AUTO
- ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCŢII
- SUDOR
- SCULER MATRIŢER
- IZOLATOR
- INSTALATOR INSTALATII
TEHNICO-SANITARE si GAZE
- ZIDAR - PIETRAR
- FIERAR BETONIST
- DULGHER - TÎMPLAR PARCHETAR
- INSTALATOR INSTALAŢII
ÎNCÃLZIRE CENTRALÃ
- MONTATOR PERETI si
PLAFOANE GHIPS CARTON
- CONFECTIONER MASE
PLASTICE si ALUMINIU
- LUCRÃTOR CRESTERE ANIMALE
- LUCRÃTOR CULTURÃ PLANTE

DESCHIDEREA VA AVEA LOC LA DATA DE 29.05.2020

CURSURI AVIZATE I.S.C.I.R.
PLATA ÎN 3 RATE

● STIVUITORIST ● AUTOMATIŞTI CENTRALE TERMICE
● MACARAGIU ● LIFTIER
● FOCHIST
● OPERATORI RECIPIENTE GPL
(OPERATOR CAZANE) ● LABORANT OPERATOR TRATAREA APEI

Relatii, la sediul asociatiei din Pitesti, str. Al. Odobescu nr. 11,
Cãmin 1 SECONA, etaj II, cam. 1, (zona Piata Ceair),
tel. 0248 222200, 0248 606 222, 0744 102 000
si Bdul Republicii bl. 5, IRTA (vizavi de AJOFM), tel 0248 222 228.

CERTIFICATUL DE CALIFICARE PROFESIONALÃ SE ELIBEREAZÃ
ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII ÎNVÃTÃMÎNTULUI.
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Aici se oferă

0799 00 88 33 / www.maiateilor.ro

PRIMESC î n ga zdã. Tel.
072316463 0;
0744304381.
(C.180520200010)

■ GARSONIERE şi APARTAMENTE de la 50.540 euro
■ Finisaje de lux ■ Compar2mentări generoase.

VÂ ND apartament 3 camere,
suprafaþã de 65 mp, Trivale- izvor,
Complex 1, etaj 9/10, stradal, loc
d e p a r ca r e , d o t ã r i ; 2 b ã i , 2
balcoane Open, aer condiþionat, 2
debarale, centralã termicã, zugrãvit
rec ent, mobilat c u gus t, utilat
(aragaz, frigider, maºinã spãlat),
59. 500
eur o,
n e g o ci a b i l .
0720662162. (C.b.f. 4593)

Anunþuri la telefon

Central, str. Teilor / Exerciţiu,

ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere,
Pr unduL idl,
1 .2 0 0
lei.
0720061197. (C.150520200019)

Joi, 21 mai 2020

ALCOR SERVICE NET

APARTAMENTE NOI - TEILOR

Mica publicitate

VÂND 2 cripte în cimitirul Valea
Mare- Zãv oi. Tel. 076 2080803.
(C.120520200001)
V ÂND 2 c ript e c imitir MagicT r i va l e .
Tel.
072 1779433.
(C.180520200002)

CUMPÃRÃRI
PARTICULAR, cumpãr garsonierã
confort redus sau camerã cãmin,
P it eºti.
075 1631084.
(C.170520200018)

SERVICII
ÎNGRIJIRE
P ARTICULAR
of er
c a sã
bãtrâneasc ã la þarã, 20 km de
Piteºti, unei familii nevoiaºe, maxim
3 persoane, cu serviciu în Piteºti.
Tel. 0731031114. (C.f. 3440)
CAUT sã îngrijesc o bãtrânã în
P it eºti/ zone limitrofe. Tel.
0739889914. (C.150520200014)
C A U T d o a m n ã cu e xp e r i e n þ ã
î ngrijire copii, zo nã GãvanaR o l a s t - B a sc o v, d i sp o n i b i l i t a t e
p rogram
0 8 :0 0 - 1 8 :0 0 .
Tel.
0737566224. (C.f. 3445)

PRESTÃRI
SERVICII
REPA RAÞII MAªINI SPÃL AT
A UTOMATE C OC IOA B Ã .
GARANÞIE 12 LUNI. DEPLASARE
G RATUITÃ.
0248/ 645543;
0 723321716;
074 8331545.
(C.231220190007)

Joi, 21 mai 2020

T R AN SPOR T
mobilã.
0746063023. (C.140520200010)
A MENAJ ÃRI
i n te r i o a r e .
0754439345. (C.110520200004)
ZIDÃRIE, tencuieli, glet, faianþã,
gresie, termosistem. Preþuri fãrã
c onc uren þã. Te l. 074 5430252.
(C.040520200003)
Z U GR AV.
072 1758547.
(C.180520200004)
FINISÃRI interioare cu preþ redus.
0739915493. (C.120520200003)

mesaje
ÎNdoliate
vdsb

comemorĂri
Mama, cu lacrimi pe obraji, ºi
cu sufletul zdrobit de durere,
anunþã cã pe 21 mai, de Ziua
Sfîntã a "Sf. Împãraþi C-tin ºi
Elena", se împlinesc 14 ani de
cînd cel mai scump fiu, col.
VICTOR ORÃSCU, a plecat
prematur la Dumnezeu.
"Dragul mamei, o rog pe
Mãicuþa Domnului sã te
ocroteascã ºi toþi îngerii sã te
vegheze. Dumnezeu sã te
ierte ºi sã te odihneascã în
pace, pînã cînd vom fi din nou
împreunã". Mama, Gicuþa,
sora, Ancuþa ºi nepoþica,
Roxana.

CA DAS TRU-c arte
f u n ci a r ã !
Terenuri-390 lei! Apartamente-250
lei!
Certiﬁ cat
e n e r g e t i c.
0723290682. (C.130520200001)
ECHIPÃ executã orice construcþie.
Tel.
0787822000.
(C.130520200007)
CONSTRUIM ºi ﬁnisãm locuinþe.
Tel.
0720538595.
(C.140520200012)
EXECUTÃM c onst ruc þii c ase,
tenc uieli,
z u g r ã ve l i ,
r i g i p s,
termosist em, inst alaþ ii sanitare,
ele ctrice, faianþãri. 0733182097.
(C.140520200009)
REPARAÞII frigidere la domiciliu.
Ofer garanþie. Tel. 0722489115.
(C.190520200009)
ASOCIAÞIE de Proprietari solicitã
ﬁrmã autorizatã pentru curãþenie în
douã poduri de bloc. Tel.
0733083805. (C.200520200007)
EXECUTÃM c onst ruc þii c ase,
tenc uieli,
z u g r ã ve l i ,
r i g i p s,
termosist em, inst alaþ ii sanitare,
ele ctrice, faianþãri. 0768554950.
(C.200520200024)

MAGIE
îN sprijinul oamenilor cu
probleme vine cu multe
leacuri rODiCA,
binecunoscutã de
Dumnezeu prin puterea
ei deosebitã, harurilor
sﬁnte, lunã favorabilã.
0759550302. (C.BF:
1864)

MATRIMONIALE
DOMN, piteºtean, 40 ani, brunet,
1.70/ 65 kg caut perechea potrivitã.
Sunt s in gur. Pose d loc uinþã.
0760034137. (C.150520200021)
DOMN/Ã, 58 ani, locuinþã, maºinã,
ﬁnanc iar st abil, c aut do amnã
singurã, sincerã, fãrã obligaþii, sã
loc uim împreunã, s ã fo rmãm o
familie. Nu mã intereseazã sã aibã
venit, doar sinceritatea. Ofer totul
sentimental, material. 0755576899.
(C.270420200007)

CETÃÞEAN spaniol, pens ion ar,
si n g u r d o r e sc cu n o º t i n þ ã c u
doamnã pent ru priet enie . Tel.
0754325788. (C.180520200006)
TÂNÃR, 1,85, brunet, ochii albaºtri,
singur, 39 ani, casã, serviciu, fãrã
vicii, doresc sã cunosc o fatã, 30-45
ani, pentru cãsãtorie. Seriozitate.
Te l.
0746087163.
(C.150520200018)
DOMN în vârstã, singur, doresc sã
cunosc o doamnã vârstã 68-70 ani,
cu care sã-mi împart singurãtatea.
Rog ºi ofer seriozitat e.Tel.
0751066565. (C.190520200002)
DOMN 48 ani/ 1.75, cu suﬂet bun,
manierat, locuinþã la þarã doresc
cu n o ºt i n þ ã cu d o a m n ã , vâ r st ã
a p r o p i a tã
p e n tr u
p riete nie/
cãs ãtorie. Rog s erioz itate. Tel.
0728832250. (C.190520200008)

ANIMALE
Ferma alboTa
ComerCializează:

◗ piu carne - 10 lei
◗ rasă mixtă - 10 lei
◗ curcani albi şi bronzaţi
◗ bibilici, raţe.
Albota, str. Petrochimistului
nr. 467B, după Institutul de Cercetare.
tel. 0742 746 558.

TUND c îini la domiciliu, Argeº P i te º ti .
0730744027.
(C.200520200013)

MICI AFACERI
OFER împrumuturi. 0740574035.
(C.110520200001)
V Â N D s p ã l ã t o r i e s e r vi ce a u t o ,
ªtefãneºti, 560 mp, deschidere 25
m, pretabil orice, 140.000 euro. Tel.
0784419090. (C.110520200008)
VÂND Ta xi c u loc. Tel.
0770787603. (C.190520200010)

ANGAJÃRI
AN GAJ EZ u r g e n t
mun citori
caliﬁc aþi, zugrav i, faianþ ari. Tel.
0749653065. (C.200520200002)
ANGAJ ÃM mes eriaº i c aliﬁ caþ i,
neca liﬁ caþi
în
con struc þii.
0767591605. (C.110520200003)

Vreau sã am un
Loc de MUncã!
P O S E S O R p e r m i s ca t . B
solicit angajare orice domeniu.
Tel. 0724729292.
S. C. Ang ajeaz ã muncitori în
domeniul amenajãrilor inte rioare
(cunoscãtori rigips, glet, vopsea).
T el .
072420192 3.
(C.110520200006)
AN GAJ EZ
sp ã l ã t o r
aut o,
ªtefãneºti. Salariu motivant. Tel.
0784419090. (C.110520200007)

SC angajeaza: - Zidari
- Zugravi
- muncitori
necalificaţi
- şofer categ. B.
tel. 0731 939 021.
ANGAJEZ muncitori în construcþii
º i s p a þ i i ve r zi . A si g u r ca z a r e .
0728221750. (C.050520200005)
ANGAJÃM zidari, faianþari, zugravi,
cu experienþã. Salariu de la 3.000
l ei .
075631379 6.
(C.120520200003)
ANGAJ EZ vânz ãtor º i mun citor
nec aliﬁ cat . Tel. 074017725 1.
(C.140520200003)
ANGAJ ÃM în cons trucþ ii. Tel.
0720538595. (C.140520200013)
FIRMÃ angajeaz ã mes eriaºi în
termos is tem.
074193141 3.
(C.140520200006)
FIRMÃ de Construcþii angajeazã:
sudori, lãcãtuºi, faianþari, rigipsari,
vopsitori ºi muncitori necaliﬁcaþi în
amenajãri inte rioare/ ex terioare.
Salariu motivant. Tel. 0743211443.
(C.150520200008)
A N G A J E Z ºo f e r T I R 2 0 t o n e ,
pent ru intern; t ur-retu r ºi
Comunit ate. Tel. 076777200 1.
(C.170520200009)
ANGAJEZ fete pentru video chat.
Salariu motivant. Tel. 0744561795.
(C.o.p.)
S.C. angajeazã muncitori ( bãrbaþi)
pentru secþie reciclare ºi sortare
mase plastice, zona Bascov. Tel.
0764497 744;
073797449 9.
(C.180520200029)
ANGAJÃM asistent resurse umane
cu program part time ﬂexibil. Tel.
0736852521. (C.190520200007)
ANGAJEZ personal pentru fastfo o d , P i te º ti . T e l . 0 7 4 1 7 1 2 2 2 6 .
(C.190520200008)
S.C. Angajeazã manipulant depozit
produs e alimentare, Bradu. Tel.
0740487411. (C.190520200009)
ANGAJEZ manipulant mãrfuri. Tel.
0729140073. (C.200520200031)

PENSIUNE PITESTI
angajeaza

CAMERISTA.
Salariu 1.700 lei +
o masa zilnic.
Tel. 0744313776.

S.C. NEW DESIGN
COMPOSITE
angajează

MODELOR/
MATRIŢER
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cu experienţă în fibră de
sticlă (part time).
Relaţii la tel
0744.626.100

Ziarul nostru îºi rezervã dreptul de a-ºi selecta clienþii
pentru anunþurile de micã publicitate.
Anunţ vânzare
Lichidări Info Consult SPRL in calitate de lichidator judiciar al debitoarei
SC Finex SRL-în faliment, cu sediul social în Costeşti, str. Pieţei Grădina
de Vară, jud. Argeş,
CUI: 161759, J03/970/1991, dosar nr.
1626/1259/2009 pe rolul Tribunalul Specializat Argeş, organizează in data
04.06.2020, orele 12,30, la sediul lichidatorului judiciar din Câmpulung,
str. Republicii, nr.35, et.2, jud. Argeş, licitaţie publică deschisă, cu strigare, având ca obiect vânzarea următoarelor bunuri: I. ACTIV situat în
Costeşti, strada Luncilor, jud. Argeş, compus din: 1.Teren intravilan cu
suprafaţa de 5.605 mp; 2.Birou administrativ şi Hală producţie; 3.Instalaţii
tehnice, în număr de 33 bucăţi, la preţul total de 742.326 lei, exclusiv TVA.
In cazul in care bunul imobil nu se vinde, se vor organiza alte licitaţii publice deschise in datele de 11.06.2020, 18.06.2020 şi 25.06.2020, orele
12,30, aceleaşi condiţii şi locaţie.
Ofertanţii trebuie să consemneze o garanţie de 10% din valoarea activului ofertat, depusă in contul RO41PIRB0301770237001000 deschis pe numele SC Finex SRL la FIRST BANK SA-Piteşti. Relaţii suplimentare la
telefonul 0744.772.619, e-mail gheorghe.banu@gmail.com. Toţi cei care
pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la licitaţie sunt invitaţi să
anunţe lichidatorul judiciar până la data stabilită pentru vânzare.
Anunţ vânzare
Lichidări Info Consult SPRL, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei
SC Motor AG SRL-în insolvenţă, cod de identificare fiscală RO16203850, cu
sediul social în comuna Bradu, sat Geamăna, str. DN 65B, km 2, Varianta
Vamă-Slatina, jud. Argeş, număr de ordine în registrul comerţului
JO3/399/2004, dosar nr.730/1259/2013 pe rolul Tribunalului Specializat
Argeş, organizează in data de 04.06.2020, orele 12,00, la sediul
lichidatorului judiciar din Câmpulung, str. Republicii, nr.35, et.2, jud.
Argeş, licitaţie publică deschisă, cu strigare, având ca obiect vânzarea
următoarelor Bunuri mobile, aflate in proprietatea SC Motor AG SRL: 1.
Autoturism BMW 325, AG-02-BMW, la preţul de 9.512 lei; 2. Piese de
schimb, la preţul de 165.173 lei, preţurile fiind fără TVA. Dacă bunurile nu
se vând, se vor organiza alte licitaţii publice deschise, cu strigare, în
aceleaşi condiţii şi locaţie, în datele de 11.06.2020 şi 18.06.2020, orele
12,00.
Ofertanţii trebuie să consemneze o garanţie de 10% din valoarea bunului
scos la licitatie, depusă in contul RO03 RNCB 0022 0558 9124 0001 deschis
pe numele SC Motor AG SRL la BCR SA Piteşti, suma respectivă trebuind
să existe în cont la data şi ora anunţată pentru licitaţie. Licitaţia se
organizează în conformitate cu prevederile art. 116-117 din Legea
nr.85/2006 şi a Hotărârii Adunării creditorilor din data de 14.11.2019.
Relaţii suplimentare la telefonul
0744.772.619, e-mail
gheorghe.banu@gmail.com.

S.C. SANCON S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a
acţionarilor în data de 23 iunie 2020, ora 09.00, la sediul din
Piteşti, str. Obor, nr. 2, jud. Argeş, cu următoarea ordine de
zi:
1. Aprobarea bilanţului şi a contului de profit şi pierdere pe
anul 2019.
2.Raportul administratorului.
3. Raportul cenzorilor.
4. Diverse.
S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti,
cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A,
judeţul Argeş, ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru ocuparea unui
post de CHIMIST la Laboratorul de Apă Uzată.
Scopul postului: prelevarea probelor de apă din flux şi efectuarea
analizelor.
Condiţiile de participare la concurs pentru postul de chimist sunt:
studii superioare în domeniu absolvite cu diplomă de licenţă; abilităţi operare PC; apt din punct de vedere medical; disponibilitate
la program de lucru în ture de zi de 12 ore.
Concursul constă într-o probă scrisă şi un interviu.
Tematica concurs:
1. Elemente, mase atomice, combina1ii chimice, formule chimice,
calcul stoechiometric și aplica1ii;
2. Solu1ii - defini1ii, mărimi și unită1i pentru exprimarea concentra1iei, echilibre ionice - acizi și baze, apă ca solvent, produsul
ionic al apei, scara de pH a concentra1iei ionilor de hidrogen, indicatori de pH;
3. Gravimetria: ustensile, aparatura și opera1ii folosite în analiza
gravimetrică;
4. Analiza volumetrică: clasificarea metodelor volumetrice, solu1ii
standard, solu1ii titrate, concentra1ia solu1iilor titrimetrice, titrul
solu1iilor, factorul solu1iilor;
5. Analiza fizico-chimică: metode fizico-chimice de analiză
(metode spectrometrice de absorb1ie moleculară și atomică și
metode electrochimice);
6. Tehnica securită1ii muncii în laboratoarele de chimie.
Bibliografie:
a) Chimie analitică - C. Nedea - Editura Didactică și Pedagogică București 1979;
b) Îndrumătorul laborantului chimist - Eugen Pincovschi - Editura
Tehnică - București 1975;
c) Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare.
Documentele necesare pentru înscrierea la concurs: copia actului de identitate, CV, copii ale actelor de studii. Acestea se pot
transmite pe adresa de e-mail contact@apa-canal2000.ro sau se
pot depune la ghişeul unic al societăţii situat în municipiul Piteşti,
bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de
29.05.2020, ora 16.00.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la
Serviciul Personal la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare,
între orele 8.00 - 16.00.

}
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Detalii, la sediul ziarului
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+
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A) Pachet nr.1: Muntele Leaota, total 717 m.c. :
– APV 1515654 -300 m.c. - CONSERVARE
– APV 1515657 – 340 m.c. –CONSERVARE
APV 1515650 – 77 m.c.- CONSERVARE
B) Pachet nr.2 : muntele Drăghina Mare, total 992 m.c.:
APV1515648 – 208 m.c.- CONSERVARE
APV 1613641 – 564 m.c.- CONSERVARE
APV – 1613636 – 220 m.c.- CONSERVARE
C) Pachet nr. 3: muntele Drăghina Mare, total 1164 m.c.,
APV 1613638-PROGRESIVE
D) Pachet nr. 4: Muntele Drăghina Mare, total 682 m.c.,
APV 1516265 SECUNDARE RĂRITURI
E) Pachet nr.5: Muntele Drăghina Mare, total 1904 m.c.:
APV 1613637 -165 m.c.- CONSERVARE
APV 1613635 – 737 m.c.- CONSERVARE
APV 1613633- 614 m.c. - CONSERVARE
APV 1613632 -388 m.c. – CONSERVARE
F) APV 1010/2020 -723 m.c.- ACCIDENTALE I ;
G) APV 1011/2020 – 172 m.c. – ACCIDENTALE I.
Vânzarea se desfăşoară în ziua de 06.06.2020 ora 1000 la
sediul Obştei
Moşnenilor Brătieni în conformitate cu Regulamentul privind
organizarea şi desfăşurarea vânzării de masă lemnoasă
nr.124/25.05.2018.
Participan-ii vor prezenta documentele de atestare (statut,
C.U.I., atestat, e.t.c.) potrivit reglementărilor silvice.

Informaţii se pot obţine de la Ocolul Silvic ,,Păpuşa”
Rucăr - ing. Coleşică Marius, telefon: 0742096227,
care asigură, la cerere şi prezentarea masei
lemnoase pe teren sau de la secretariatul Obştei
Moşnenilor Brătieni (tel. 0742207872).
Preşedinte Consiliu de Administraţie, Mircea Roşescu

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează
■ MANIPULANŢI MĂRFURI la depozitele din

■

PAZNIC pentru depozitul de materiale de
Relaţii, la telefon 0744.508.005.

construcţii din Poiana Lacului si Albota.

Angajează:

ŞOFER TIR,

CAMION CU REMORCĂ (MACARA)

Cerinţe:
- Permis de conducere categoriile B,C,E
- Atestat profesional pentru transport marfuri generale
- Autorizatie ISCIR categoria A
- Card tahograf.

STIVUITORIST

Cerinţe:
- Studii medii
- Experienta intr-un post similar.
Asteptam CV-urile la fax 0348 445748, e-mail:
hr.ag@arabesque.ro sau la sediul nostru: Str. DN 65 B,
Com. Bradu. Relaţii, la tel: 0749128631.

SC ALFA ROM

angajeaza pentru atelierul din Maracineni:
- 3 posturi,
cunoscător desen tehnic, cu experienţă;
- OPERATOR LASER DEBITARE TABLĂ - 1 post
- MUNCITORI NECALIFICAŢI - 2 posturi
Se oferă salariu motivant, transport pe ruta
Piteşti-Mărăcineni, bonuri de masă.
Selecţia se face pe bază de interviu şi probă de lucru.
Informaţii, la tel. 0726372251.
CV, la e-mail: recrutare@alfarom.net
Fax 0348401904.

- LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE

Pentru dezvoltarea activitatii de distribu-ie carne porc,

FERMA PORCUL DE BAILESTI SRL din Pitesti,
angajeaza

GESTIONAR, MANIPULANT ABATOR si
SOFER cat.C+E, cu atestat marfa.
De preferat persoana cu domiciliul in Pitesti.
Relatii la telefoane: 0747494071, 0731033575.

INGINERI

îsn constructii (constituie
avantaj – varsta 25+) si
Maistri in constructii salarii atractive.
Tel.: 0799 803 583;
0740 875 433

SERVICE TOP AGRO
angajeaza: SOFER

PROFESIONIST,
SOFER pentru
AUTOMACARA cu
atestat, MUNCITORI
depozit materiale de
constructii, Calinesti.
Tel. 0745056264.

PROINSTAL PIPE SRL,

INSTALATORI
angajează

termo-sanitari

Salariu motivant, integral
pe contract de muncă,
pentru lucrări numai în
jude-, program de lucru
de 8 ore, de luni - vineri.

Tel. 0724.594.447.

ZARIS AUTOCOM

MECANIC
INTRETINERE
UTILAJE
angajează

Salariu superatractive.
Tel. 0724079452,
0729218492.

SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL angajează:

● ŞOFER

TIR categ. B, C, E/ pentru transport intern.
● MUNCITOR-MUNCITOARE fibră de sticlă
● GESTIONAR ● STIVUITORIST.

CV-uri la e-mail: office@newdesigncomposite.ro
Interviurile se vor ţine la sediul firmei din Bdul
Petrochimiştilor nr. 45, Piteşti, vizavi de Vama Piteşti.
Relaţii, la tel. 0744 626 100.

Se asigură consultaţii şi tratament de specialitate:
ORTOPEDIE- TRAUMATOLOGIE, eliberându-se concedii
medicale în perioada tratamentului.
Programări la tel. 0752865268; 0723290519.

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII angajează

- INgINERI CONSTRUCŢII sau MaISTRU
CONSTRUCŢII
- INSTalaTORI
- MUNCITORI CalIFICaŢI în construcţii
- TRaCTORIST
Relaţii, la tel. 0724635724.

ANGAJĂM

ŞOFERI TIR

COMUNITATE,

TURCIA ŞI ANGLIA.
SALARIZARE COMUNITATE:

✮ Salariu NET 1.260 lei
✮ DIURNA pînă la 72
EURO /ZI.
Relaţii, la tel.
0758.255.487.

Oferim salarii avantajoase şi decontarea transportului.
CV-urile la e-mail: office@eden-design.ro
/razvan.predescu@eden-design.ro
Adresa: Pitesti, str. Depozitelor nr. 8-10
TEL. 0740 009 470/0721 140 088
FIRMĂ CONFECŢII
TEXTILE angajează:

CONFECŢIONERI

în maşini liniare şi de
surfilat cu experienţă min. 6
luni. Pachet salarial atractiv.

Tel. 0741331308.

SC angajează
★ MUNCITORI
CALIFICATI constructii
★ PERSONAL
FACTURARE şi CASIERIE.
CV la e-mail:
deladandepozit@
yahoo.com

SC angajeaza:
■ PROIECTANT

GAZE
■ INSTALATOR
GAZE(montat /demontat
contoare gaze).
Tel. 0722301315.

SC în domeniul
construcţiilor

angajează
în condiţiile legii:

ZIDAR, DULGHER.
Tel. 0744678116.

SOCIETATE
COMERCIALA angajează

STIVUITORIST,
MANIPULANT
și AJUTOR GESTIONAR
pentru depozit materiale
de construc7ii situat
în Bascov. Salariu + tichete
de masă. Program de lucru
8 ore. CV-urile se pot
transmite pe:
office@alvvimar.ro
Rela-ii la tel. 0744.519.013.

Societate de transport
cu experienta angajeaza

CONDUCATORI
AUTO

SC LAGUNA
TECHNOLOGY

INTERNATIONALI
Telefon: 0740 875 433.

dubă frigo 40 tone.

Societate de construcţii
cu experienţă angajează
INGINERI, MAIŞTRI,
ELECTRICIENI, BULDO-EXCAVATORIŞTI,
DESERVENŢI utilaje,
LĂCĂTUŞI MECANICI şi
SUDORI.
Salarii atractive.
Tel.: 0727 760 240; 0799
803 583.

angajează

ŞOFERI

Relatii la tel.
0721.828.130.

SC CONSTRUCTII
ANGAJEAZA URGENT
- OPERaTOR POMPa bETON

- SEF SaNTIER
(inginer sau maistru)
- MagaZINER pentru
DEPlaSaRE
Relatii, tel.0729101887

S.C. angajează:
LĂCĂTUȘ MECANICI;
SUDORI ELECTRICI și CO
2. Salariu net(în mână)
de la 2.600 lei +
1 bon masă/ zi.

Tel. 0726348221.

RED PROIECT CONCEPT
SRL angajează

BULDOEXCAVATORIST.
CV mail
ramona.dragusin@
yahoo.com.
Tel. 0759 018184.

• LĂCĂTUŞI MECANICI pentru
structuri metalice,
cunoastere desen tehnic
• SUDOR
• INGINER SUDOR obligatoriu diploma
Inginer Welding
European.

Se oferă: salariu motivant,
bonuri de masă, contract pe
perioada nedeterminată.
Detalii la 0728 27 22 95.
commercial.roma2sHgmail.com

SEGULA INTEGRATION-ROMANIA

SC EDEN DESIGN SRL angajează:

- şEF SaNTIER
- INgINER INSTalaŢII
- INSTalaTORI
- ElECTRICIENI
- lUCRĂTORI ÎN CONSTRUCŢII

ROMA2S TRANSYLVANIA
angajează

OPERATOR
MAŞINI COMANDĂ
NUMERICĂ.
ANGAJEAZĂ:

Dacă sunteti interesaţi de un loc de muncă care vă oferă:
Condiţii de
muncă şi salarizare motivante ■ Al 13-lea salariu /an ■ Tichete
de masă(15 lei/tichet) ■ Decontare suma transport ■ Formare continuă ■ Posibilitatea de deplasare în străinătate, în
functie de postul ocupat.
Aşteptăm candidaturile dumneavoastra pe e-mail:
m.sandulescu@segulasir.ro; oﬃce@segulasir.ro;
recrutare@segulasir.ro sau pe fax 0372 137 150
Informaţii, la telefon 0372 137 142.
CV-urile pot ﬁ lasate şi la sediul societăţii noastre
din Mioveni, DC83 CLUCEREASA.
■ Contract de muncă pe perioada nedeterminată ■

Angajez

ŞOFER LIVRATOR
PRODUSE
ALIMENTARE.
Tel. 0744363825.

S.C. angajează

MECANIC

ÎNTREŢINERE UTILAJE
CONSTRUCŢII. Salariu
motivant. Relaţii la tel.
0723359850.

Firmă de construcţii angajează
●

secretară ● tehnician devize
Cerinţe: studii superioare

buldoexcavatorist
mecanic ● instalator
necaliFicaţi.
●

●
●

lăcătuş
muncitori

Relaţii, tel. 0248 27 27 97, e-mail:
deltatermoconstruct@yahoo.com;
office@deltatermoconstruct.ro

AGEXIM SPEDITION
angajează

ŞOFER TIR

Comunitate şi
tur - retur.

Tel. 0732950039,
0723607608.

Firmă cu experienţă
în construcţii
angajează: INgINERI
CONSTRUCŢII,
MaEşTRI,
ElECTRICIaN şi bUlDOExCaVaTORIST.
Salarii atractive.
Tel.: 0799803583 sau
0727 / 760 240

ANGAJĂM: - DESERVENT
POMPA BETON STAŢIONARĂ
- ŞOFER CATEG. C şi E
SalaRIU MOTIVaNT!
Tel. 0740.244.844.
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Societate de construcţii
cu experienta
angajeaza tineri

Se oferă salarii atractive şi negociabile.
Relaţii, la telefoane: 0722844986, 0724509988.

Începând cu data de 18.05.2020 s-a deschis
CABINET MEDICAL DE ORTOPEDIE" DR. O. PUIU."

Joi, 21 mai 2020

Poiana Lacului şi Piscani(Bemo).
Salariu 2.200 lei net, program de lucru 5 zile/ săptămână.
■ GESTIONAR DEPOZIT materiale de construcţii
pentru punct de lucru Albota, Piscani, Poiana Lacului,
program de lucru 5 zile/săptămână.
Se acordă salariu motivant, bonusuri şi tichete de masă.
■ ŞOFER CAMION distributie Piscani(Bemo).
Cerinţe: ■ permis conducere categoriile B, C,E ■ cartela tahograf
■ atestat transport marfă. Program de 5 zile pe săptămână.

SC CONSUTIl TEHNOPROD SRl angajează:

MECaNIC bUlDOExCaVaTOR ■ MECaNIC
MINIÎNCĂRCĂTOR ■ MECaNIC ExCaVaTOR
PNEURI ■ MUNCITOR NECalIFICaT ■ PaVaTOR
■ ZIDaR PIETRaR ■ ZUgRaV ■ SUDOR ■ SUDOR
POlIETIlENĂ ■ FIERaR bETONIST
■ lĂCĂTUş MECaNIC.
■

Publicitate

ANUNŢ
Obştea Moşnenilor Brătieni, cu sediul în comuna
Brăduleţ, judeţul Argeş SCOATE LA VÂNZARE prin
negociere directă (selectare de oferte) masă
lemnoasă pe picior, astfel:

