Mica publicitate

Modalitãþi de preluare a anunþurilor de micã publicitate:
● 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.

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, între orele 9 ºi 16, pentru ediþia din ziua urmãtoare, ºi între orele 9 ºi 18.00,
pentru alte ediþii; duminica, între orele 9 ºi 15.
● 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,

APARTAMENTE NOI - TEILOR

Tel. 0799 00 88 33

0799 00 88 33 / www.maiateilor.ro

la cheie, complet finisate,
toate utilităţile, 220 mp,
P+1+M, 115.000 euro

VÎNZÃRI
DIVERSE
V ÂND nu treþ, Bãbana. Tel.
0729933496. (C.280220200002)
VÂND 2 pavilioane apicole. Tel.
0767003901. (C.270120200006)
S OCI ETA TE vinde tâmplãrie
termopan, panouri diverse mãrimi,
inc lus uº i. Tel. 078 8236730.
(C.210220200020)

Marţi, 3 martie 2020

Anunþuri la telefon
VÂND ºifonier cu douã uºi; maºinã
de spãlat Indesit; bicicletã mare.
0751631084.

VÎNZÃRI
AUTO
ROMÂNEªTI
VÂND Dacia Logan, 1.4 benzinã,
a lb, 126.000 k m, fabricaþie
decembrie 2005. Tel. 0723991020.
(C.170220200021)
V ÂND Logan 20 05, 5. 200 lei;
Camionetã GPL 4X4, 2.300 lei. Tel.
0721558042. (C.260220200031)
VÂND Matiz, 2004, impecabil, ITP
decembrie 2020, 2.000 lei. Tel.
0733354224. (C.020320200041)

Central, str. Teilor / Exerciţiu,

■ GARSONIERE şi APARTAMENTE de la 50.540 euro
■ Finisaje de lux ■ Compar1mentări generoase.

Anunþuri la telefon
RENO Simbol, 2006 disel, 1,5 stare

VÎNZÃRI
IMOBILIARE
GARSONIERE
PROPRIETAR, vând gars onierã
din 2019, mobilatã, utilatã complet,
în zona Dedeman- Big Gãvana,
preþ 47.500, uºor negociabil. Tel.
0746394118. (C.200220200001)
VÂND garsonierã, apartament cf.
1, Banat, Calea Buc ureº ti. Tel.
0742301801. (C.250220200011)
VÂND gars onierã Prundu- bloc
A ca d e m i ca , a r a n j a t ã , m o b i l a t ,
cent ralã, 19.50 0 euro. Tel.
0759982298. (C.250220200038)
VÂND garsonierã, parter, cartier
Trivale, preþ negoc iabil. Tel.
0751031488. (C.270220200004)
VÂN D
g a r so n i e r ã
l ângã
Univ ers itatea Brâ ncov eanu, preþ
2 8 .0 0 0 e u r o . T e l . 0 7 7 2 2 7 1 3 9 0 .
(C.270220200002)
VÂND garsonierã confort I, gaze,
balcon, ce ntralã , Mãrãcineni.
Nego ciabil.
0751631084.
(C.010320200017)

STRÃINE

PROPRITAR vând garsonierã zona
Craiovei, et. 3. Tel. 0728272180.
(C.020320200022)

VÂND Ford Mondeo,
benzinã, 1998, stare
bunã, taxe la zi, 500
euro. Tel. 0727619856.
(C.120220200018)

GA R S ON IE R Ã ,
r e n o v a tã ,
Rãzboieni, bl. D5, 19.000 euro.
0756417360. (C.010320200040)

VÂND Skoda Superb, 2004, Diesel,
proprietar. Nu necesitã investiþii.
2 .9 0 0 e u r o .
074 0078237.
(C.240220200001)
PROPRIETAR, vând Opel Vectra,
preþ 2.500 lei. Tel. 0720011721.
(C.010320200042)
V ÂND Niss an Alme ra, 2005,
b e n zi n ã , 1 5 0 . 0 0 0 km , u n i c
p roprietar,
p erf ectã
st a r e
f uncþ iona re. Tel. 075 1203217.
(C.O.P. L.)

Aici se oferă

2 camere, bloc nou, 2019, Gãvana,
ﬁnisat, preþ accesibil. 0799008822.
(C.o.p.)
VÂND apartament 2 c ame re,
confort 1, semidecomandat, cartier
Craiovei, etaj 1/4, centralã proprie,
loc de parc are, 50. 250 eu ro,
negoc iab il. Tel. 0724085110;
0758261518. (C.190220200001)
VÂND apartament 2 camere la
mans ardã, cartier Banat, 35.500
euro, mobilat sau 33.500 euro,
nemobilat . Tel. 0751293777;
0749249442. (C.020320200006)

Apartamente
3 camere
VÂND apartament 3 c ame re,
suprafaþã de 65 mp, Trivale- izvor,
Complex 1, etaj 9/10, stradal, loc
de parc are, dotãri; 2 bãi, 2
balcoane Open, aer condiþionat, 2
debarale, centralã termicã, zugrãvit
recent , mobilat cu gust , u tilat
(aragaz, frigider, maºinã spãlat),
6 6 .0 0 0
eur o,
negoc iabil.
0722247636. (C.270220200018)
VÂND apa rt amen t 3 c amere
Petroc himiº tilor,
c o n fo r t
1,
îmbunãtãþ it. Tel. 0741213141.
(C.180220200008)
VÂND apartament 3 camere, PSuri, zona Teilor, decomandat
co n s t r u c þ i e
1 990,
cent ralã,
cont oriz are individualã apã,
supraf aþã t otalã 83 mp, p reþ
negoc iab il. Tel. 0744483644;
0742130527. (C.240220200003)

Apartamente
2 camere

VÂND apartament 3
camere, stradal, Trivale,
cf. 1, îmbunãtãþit, 3/ 4.
Tel. 0720978065.
(C.250220200026)

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.260120200010)

EXERCIÞIU giratoriu Lidl, 3 camere
50 mp, etaj 3/4, accept variante
41.999 euro. Tel. 0740546599.
(C.260220200008)
VÂND apartament 3 camere, et. 1,
Gãvana II, confort II, douã holuri,
douã v ederi. Preþ 52.000 eu ro,
negoc iab il. Tel. 0771246358.
(C.240220200080)

senzaţii tari!

APARTAMENT 3 camere, Calea
B u c u r e ºt i , z o n ã d e o se b i t ã . T e l .
0799008833. (C.O.P.)
PROPRIETAR vând apartament 3
c amere, Prundu, îmbunãtãþ it ,
centralã, et. 1/ 4, liber, negociabil.
T el .
072802141 3.
(C.280220200011)
VÂND apartament 3 camere, et. 4/
10, cf. 1, mobilat, zona Fabrica de
Bere, preþ 67.000 euro . Tel.
0 7 5 8 0 7 2 6 8 8 . d u p ã o r a 1 8 .0 0 .
(C.280220200027)
3 CAMERE, Trivale Complex II,
s tr a d a l , 5 3 .0 0 0 e u r o . T e l .
0756417360 (C.010320200041)
VÂND apartament de lux 3 camere,
Tra ian.
E x cl u s
a g e n þi i .
0732522436.

Apartamente
4 camere
V Â N D a p a r ta m e n t 4 c a m e r e ,
Gãvana 3, 76 mp, et. 4, acoperiº tip
mansardã, 2 bãi, 2 balcoane sau
schimb cu apartament 2 camere,
Craiovei/ Banat, cf. 1+ diferenþã.
T el .
075304224 1.
(C.020320200004)
VÂND apartament 4
camere, ultracentral,
decomandat, 81 mp,
amenajãri minime,
68.000 euro. Tel.
0746334567.
(C.020320200026)

V Â N D a p a r ta m e n t 4 c a m e r e ,
c onfort 1 dec oman dat, Trivaleºc oala 12, parter, boxã subsol,
69.000 euro uºor negociabil. Tel.
0761321 926;
073190173 0.
(C.240220200006)
VÂND apartament 4 camere, et. 2/
4, cart. Banat. Tel. 0720335028.
(C.260220200013)
VÂN D
a p a r ta m e n t
s uper
î m b u n ã t ã þ i t , 4 ca m e r e , e t a j 4 ,
cartier Trivale. Tel. 0760011119.
(C.260220200020)

CASE
CASÃ la roºu, 7 camere, P+1, douã
bãi, apã, curent, gaze, 220 mp;
4.500 mp teren, 11 km Piteºti,
Cerbu, 35.000 euro. 0722483516.
(C.O.P.)

CERTIFICAT
ENERGETIC

CADASTRU
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OFER masaj de relaxare domnilor curaþi ºi generoºi.
Tel. 0755202373. (C.280220200001)
TÂNÃRÃ, nouã în oraºul tãu, ofer clipe de relaxare
domnilor. Tel. 0744985740. (C.190220200005)
BRUNETÃ, sexy, te aºtept la mine! Tel. 0742661363.
(C.200220200011)
BRUNETÃ 25 ani, te aºtept la mine. Am locaþie.
0741552756. (C.120220200034)
DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. (C.bf: 1677)

MASAJ de relaxare numai pentru persoane serioase.
0751329835. (C.270220200017)
BRUNETÃ, serioasã, te aºtept la mine pe tine domn
serios, pentru clipe de vis. Tel. 0721770345. (C.BF:
1712)
BRUNETÃ, s unã-mã º i vin la t in e! Pit eºt i.
0727695729. (C.010320200014)
BUNÃ. Sunt Ramona, 23 ani, te aºtept la mine domn
generos! 0758872085. (C.010320200036)
AMALIA. Sunã-mã ºi nu vei regreta! Pupici. Tel.
0744958144. (C.BF: 1735)

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

URGENT! Vilã la cheie
Trivale, sub preþ de
apartament, fond nou +
parcele teren.
0748025725.
(C.270120200018)

VÂ ND ca sã ªte fãneºt i Coas ta
C â m p u l u i . T o a te u ti l i ã þi l e . T e l .
0745706342. (C.bf: 1406)
VILÃ Albota la roºu/ cheie, 42.000/
62.000 euro, 500 mp teren, asfalt.
0723195774. (C.190220200070)
VÂND casã str. Baloteºti, lângã
pãdure, 2019, 4 dormitoare, 2 bãi,
95.000 euro. 0799008822. (C.O.P.

CADASTRU
CARTE
FUNCIARÃ
Rapid! Ieftin!
Nu se percepe TVA!
0248280813, 0744273422
VÂND gospodãrie completã com.
Lun ca Corb ului, s atul Pãdureþi
centru, suprafaþã 5.300 mp, casã
d e l o c u i t 3 ca m e r e , b u c ã t ã r i e ,
debara, f ântânã în c urte, garaj,
livadã pomi, teren arabil intravilan
4.000 mp, totul împrejmuit. Tel.
0722155677. (C.020320200011)

TERENURI
AVANTAJOS! 6.500 mp
industrial, sens giratoriu
Vamã. 0748025725.
(C.270120200021)
VÂND urgent sub preþul
pieþei, teren 1.435 mp,
Trivale- cartier vile, cu
utilitãþi. Tel.
0748025725.
(C.270120200022)

VÂ ND t ere n st r. Baloteº ti. Tel.
0732938094. (C.140220200005)

OFERTÃ! 500 mp,Triv ale- str.
Prunilor, între vile. 0748025725.
(C.270120200019)

VÂND TEREN 50.000
mp, situat în apropierea
Centrului comercial
Jupiter City- Carrefour,
deschidere 250 mp.
Tel. 0799 00 88 22.

TEREN intrav ilan ªte fãneºt iPrimãv erii, 8.000 mp, utilitãþi,
parc elabil,
negoc iab il.
0729151416. (C.bf. 1652)
VÂND teren 800 mp Piteºti, între
blocuri, toate utilitãþile, certriﬁcat de
urbanism, pretabil construire bloc.
Tel.
07 44881609.
(C.200220200050)
VÂND 4.600 mp teren
construcþii, 10 km de
Piteºti, toate utilitãþile,
zonã liniºtitã între vile,
preþ 5 euro/ mp. Accept
ºi variante auto. Tel.
0720411585.
(C.230220200005)

VÂND 1.300 mp teren, 2 case
stradal, multiple î mb unãtãþiri în
localitatea Dobreºti, jud. Argeº. Tel.
0348/402720. (C.240220200005)
VÂND teren 1.000 mp, LãngeºtiLunca Corbului. Tel. 0770784676.
(C.240220200059)
VÂND teren 3.000 mp în Geamãna
(v aria nta Auc han- Slat ina). Tel.
0720335028. (C.260220200014)

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 31.03.2020

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.

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.
VÂND teren intravilan parcelabil,
aproximativ 2.000 mp, com. Bradu.
Tel. 0742045408. (C.0203202002)
VÂND parcele de 1.000 mp sau
500 mp, teren intravilan în com.
Albota, la preþ de 7 euro/ mp,
terenul este aproape de centrul
comunei ºi are utilitãþi în apropiere.
Tel. 0720416009. (C.2802202004)
VÂND teren intravilan 4.000 mp,
d e s ch i d e r e
35
m,
ca s ã
bãtrânea scã , magaz ie, toa te
utilitãþile, puþ în curte, 4 euro/mp,
Poiana Lacului, Pãduroiu Argeº.
D e sc h i d e r e p e d o u ã p ã r þ i .
Posibilitate parcelare. 0723321716.
(C.BF: 1721)
VÂND teren industrial 5.000 mp,
Bascov. Tel. 0799008822. (C.o.p. )

SPAÞII
OFER închiriere spaþiu comercial,
32 mp, z ona Craiov ei. Tel.
0742830263. (C.170220200002)

ÎNCHIRIEZ

HALĂ SERVICE,

STRADAL,
Depozitelor, 200 - 436 mp.
Tel. 0799 00 88 33.

VÂNd sPAÞIU
CoMERCIAL,
CRAIOVEI, ZONA
COMISARIAT, 11 mp,
CURENT TRIFAZIC.
Tel. 0745755455.

ÎNCHIRIERI
O F E R î n ch i r i e r e a p a r t a m e n t 3
c amere, c onf. 2, et . 1, Banat ,
centralã, 200 euro. 0721301720.
(C.040220200042)
O F E R î n ch i r i e r e a p a r t a m e n t 2
camere, mobilat ºi utilat, Gãvana 3,
Q- uri. Tel. 074077779 0.
(C.020320200001)
OFER spre închirere camerã în
a p a r t a m e n t d e co m a n d a t , ca r t i e r
Banat .
Tel.
072171523 3.
(C.120220200005)
O F E R î n ch i r i e r e a p a r t a m e n t 3
c amere, complet u tilat , Calea
B u c u r e ºt i
(Primãrie).
T el .
0746012166. (C.280220200003)
OFERTÃ! În chiriez c amere,
mobilate la vilã, Nord- Kauﬂand,
275 lei/ persoanã. 0772031155.
(C.190220200052)
O F E R î n ch i r i e r e a p a r t a m e n t 2
c amere, de lux, mobilat , ut ilat ,
Craiovei- bloc nou, 300 euro. Tel.
0756030 690;
079943137 0.
(C.200220200076)
PROPRIETAR, ofer înc hiriere
apartament 2 camere, ultracentral,
etaj 1/4, lux, (deasupra restaurant
Matteo ), 330 euro/ lunar.
0737794785. (C.210220200022)

LOCURI DE VECI

CUMPÃRÃRI
AUTO
CUMPÃR oric e t ip auto. Tel.
0754580767. (C.030220200005)
CUMPÃR maº ini (rab le), preþ
negociabil. Ofer acte de radiere,
transport gratuit. Tel. 0755354683.
(C.131220190009)

IMOBILIARE
CUMPÃR
garson ierã
zo n a
Gãvana, Dedeman, Auchan -Nord,
et. intermediar. Tel. 0720045049.
(C.210220200014)

SERVICII
ÎNGRIJIRE
CAUT doamnã îngrijire bãtrânã,
loc aþia Poiana L acului. Tel.
0740152173. (C.180220200049)
CAUT inﬁrmierã p entru îngrijire
bãtrâni dimineaþa ºi se ara, s tr.
Exerciþ iu( Kauﬂ and). Tel. 0248/
251857. (C.270220200026)
CAUT femeie pentru îngrijire
bãtrânã, intern, condiþii foarte bune
în afara oraºului. Tel. 0744427023.
(C.280220200020)
CAUT
pe rs oanã
îngrijire
bolnav(femeie ), Alzheimer. Tel.
0742219882. (C.280220200005)

MEDITAÞII
CAUT profes or/ profes oarã de
ﬁzicã pentru meditaþie elev clasa aIX - a .
Te l.
07 60116141.
(C.020320200013)

MEDICALE
VÂND aparat
medical
biorezonanþã (300
terapii).
0723333599.

PRESTÃRI
SERVICII
REP ARA ÞII MAªI NI SPÃ LAT
AUTOMATECOCIO ABÃ.
GARANÞIE 12 LUNI. DEPLASARE
GRA TUITÃ.
0248/ 645543;
0723321716;
07 48331545.
(C.231220190007)
TRANSPORT
mobilã.
0746063023. (C.060120200018)
EXECUT zugrãveli, glet, lavabilã,
gresie, faianþã,
parchet, rigips.
0748145223. (C.110220200003)
REPARÃM/ construim acoperiºuri
bloc uri/ c ase, montãm tablã t ip
Linda b.
Tel.
07 59884933.
(C.130220200006)
EXECUTÃM în echipã tencuieli,
termosistem, tencuialã decorativã
st r u c t u r a t ã , g l e t , r i g i p s, º a p e ,
gard uri, acoperiºuri, elec tric ã,
parchet la preþuri avantajoase. Tel.
0760857245. (C.200220200002)
CADASTRU-c art e
f u n ci a r ã !
Terenuri-390 lei! Apartamente-210
lei!
C e r t i ﬁ ca t
en erge tic.
0723290682. (C.210220200004)
EXECUT ﬁnis aje interioare.
0721027234. (C.230220200049)
ZIDÃRIE tenc uieli, glet, faianþã,
gresie, termosistem. Preþuri fãrã
conc ure nþã. Tel. 07 45430252.
(C.170220200004)

Ziarul nostru îºi rezervã dreptul de a-ºi selecta
clienþii pentru anunþurile de micã publicitate.
EXECUT instalaþii electrice de orice
tip, apartamente, case, blocuri noi.
Experienþã în d omeniu. Tel.
0764933847. (C.200220200003)
ZUGRAV.
0721758547.
(C.210220200010)
HI DROIZO LAÞII plus cas e. Tel.
0754496195. (C.230220200015)
TRANSPORT marfã. 0770346626.
(C.260220200016)
EXECUTÃM ca se la roºu º i
acoperiº uri. Tel. 0722882734.
(C.040220200017)
ZUGRÃVELI, izolaþii, lavabilã, glet,
r a ºc h e t a t
p a r ch e t .
Tel.
0722948849. (C.020320200033)
EFE CTUEZ transpo rt cu dubã,
oric e.
Ofe r t ã !
0762551799.
(C.010320200039)
REPARAÞII frigidere la domiciliu.
Ofer garanþie. Tel. 0722489115.
(C.020320200005)
FINISÃRI interioare cu preþ redus.
0739915493. (C.020320200008)
EXECUTÃM c onst ru cþii c ase,
tenc uie li,
z u g r ã ve l i ,
r i g i p s,
termosist em, inst ala þii sanitare,
electrice, faianþã ri. 0768554950.
(C.020320200044)

PIERDERI
PIERDUT certiﬁcat constatator nr.
1 8 9 0 3 /3 0 . 0 7 .2 0 1 7 , a p a r þi n în d I.I
Gonþ Ion, CUI 37314746,
F3/ 265/2017. Se declarã nul.
(C.020320200014)
PIERDUT legitimaþie de handicap
pentru transport urban, pe numele
Marin Mãdãlina. Se declarã nulã.
(C.020320200003)
PIERDUT legitimaþ ie transport
urban pe numele Þurlea Ayana. Se
declarã nulã. (C.020320200018)

MAGIE
NADIA din Bascov. Vin în
ajutorul dvs. Vã ajut în
orice necaz aveþi legat
de: sãnãtate, spor,
câºtig, stresul de zi cu
zi; aduc persoana iubitã
în viaþa dvs., scot
argintiul viu. Apelaþi cu
încredere, mai ales acum
când se apropie luna
Martie, (o lunã favorabilã
de spor în toate!)
0753410904.

DOMN, 59/1,78/88 kg, necãsãtorit,
ca u t
p a r te n e r ã
de
vi a þ ã .
0722866484. (C.130220200007)
DOMN, 50, 1.65 /64 k g, caut
doam nã,
pent r u
priet enie,
cãs ãtorie. 0775270687. (C. BF:
1619)
DOMN, singur, locuinþ ã proprie,
m a ºi n ã , d i n R m . V â l ce a , ca u t
d o a m n ã , p e n t r u cã s ã t o r i e /
prietenie, vârsta între 25 ºi 50 de
ani .
0726310882.
(C.230220200031)
CAUT tânãrã, fãrã obligaþii, vicii,
ca re doreº te sã înt eme iez e o
familie. Eu, 38, ºaten, 1,80, fãrã
vic ii,
obliga þii.
0727573650.
(C.240220200111)
DESPÃRÞIT, 53-ani, 1.72, doresc
cunoºtinþã doamnã, sincerã, vârsta
apropiatã, pentru relaþie serioasã.
0747400916. (C.250220200051)
DOMN serios, 56 ani, fãrã obligaþii
ca ut doamnã vârst ã apro piat ã
p e n tr u p r i e te n i e . 0 7 9 0 5 7 3 1 2 0 .
(C.260220200007)
TÂNÃR, 42 de ani caut doamnã
sau domniºoarã 40- 45 ani, pentru
cã sã t o r i e /
p r i e te n i e .
Tel.
0754943214. (C.280220200006)
V Ã D U V , p e n si o n a r , g o s p o d a r
doresc o doamnã serioasã, care nu
are unde locui, între 65 -70 ani, sã
trãim împreunã, la mine acasã.
Tel.
0744855428.
(C.020320200015)
TÂNÃR, 1.75/ 80, locuinþã, serviciu,
auto doresc cunoºtinþã doamnã,
p e n tr u
p r i e te n i e /
c ãsã torie.
0756303583. (C.270220200036)
TÂNÃR, înalt, cu serviciu, serios,
situaþie materialã bunã, nealcoolic,
sãnãtos mental, caut domniºoarã,
doamnã, cãsãtorie. 0755386700.
(C.280220200026)
40 ANI, doresc cunoºtinþã doamnã
plinuþã, indife rent de v ârstã.
0760444453. (C.020320200010)

ANIMALE
CRESCÃTOR, vând pui ciobãnesc
german, pãrinþi cu pedigree, 3 luni.
0744620392. (C.010320200010)

Anunþuri la telefon
VÂND porc
0745800324.

de

carne.

Tel.

MICI AFACERI
VÂND afacere- ﬂorãrie, zona Sf.
Vineri, utilatã, preþ negociabil. Tel.
0741934387. (C.200220200051)

ANGAJÃRI
MATRIMONIALE

A N G A J Ã M º o f e r i co n ve n þ i e t r e i
curse pe zi din Popeºti, Argeº ºi
Miroºi. 0722360767. (C.f. 3129)

Angajãm mecanic cu experienþã.
0751360767. (C.f. 3129)
ANGAJEZ fatã pentru postul de
barman- ospãtar. Tel. 0744356419.
(C.030220200020)
SOCIETATE comercialã angajeazã
c irc ularis t,
tâ m p l a r ,
ta p i þe r i ,
munc it or neca liﬁ cat în ind ustria
lemnului.
07450156 35.
(C.170220200011)
S.C. angajeazã zugrav întreþinere,
pos esor permis auto . Tel.
0736365601. (C.290120200030)
ANGAJÃM dispeceri- coordonatori
tr a s e u tr a n s p o r t p e r s o a n e . T e l .
0722360767. (C.290120200018)
AN GAJ ÃM
ºofe ri
tr a n s p o r t
pers oane c ategoria D. Tele fon
0751360767. (C.290120200029)
ANGAJ EZ pe rs onal agenþie de
pariuri Bascov. Tel. 0744353045.
S.C. angajeazã pentru magazinul
Proﬁ, cartier Tudor Vladimirescu,
lucrãt or vit rinã me zeluri. Tel.
0771337992. (C.210220200005)
S.C. Cabrini Road angajeazã ºoferi
pentru comunitate pe 3,5 tone. Tel.
0737316400. (C.120220200012)
ANGAJ EZ f atã cu ex perie nþã
pentru grãtar. Tel. 0744356419.
(C.130220200003)
S. C. angajeaz ã mec anic a uto
pentru TIR, 24 tone. Salariu 4.000
lei. Tel. 0799700007; 0731900000.
(C.130220200009)
AN GAJ EZ
menajerã
ºi
r e c e p þi o n e r ã p e n tr u h o te l . T e l .
0722530488. (C.240220200083)
CAUT colaboratori în do meniul
asigurãrilor cu ori fãrã experienþã,
motivaþie ﬁnanciarã deosebitã. Tel.
0770534390. (C.170220200012)
S.C. angajeazã faianþari, zugravi,
rigipsari, muncitori necaliﬁcaþi. Tel.
0760777077. (C.180220200027)
DENTAMED angajeazã cu contract
de colaborare medici stomatologi.
T el .
07245181 39.
(C.200220200071)
" LA Nea Ilie " angajeaz ã:
o s p ã tã r i þe ,
s p ã l ã to r
va s e ,
grãtaragiu, ajutor bucãt ar. Tel.
072519 8004;
07415306 83.
(C.210220200024)
ANGAJ ÃM f emeie de s erv iciu
pent ru
ca r m a n g e r i e .
T el .
074617 4727;
07222323 28.
(C.240220200010)
CASÃ de Modã anga jeaz ã
c ro it orea sã. Te l. 07446336 41.
(C.240220200020)
ANGAJEZ vânzãtoare ﬂorãrie. Tel.
0746227947. (C.240220200013)
A N G A J E Z b r u t a r ºi p a t i s e r î n
P i te º ti .
Tel.
07224295 55.
(C.250220200005)
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O F E R î n ch i r i e r e s p a þ i u 2 0 m p ,
Ultracent ral. Tel. 077088684 9.
(C.270220200019)

OFERTA zilei! Garsonierã curte,1
bãiat , 7 50 inc lus utilitãþile.
0743922377. (C.210220200006)
Î NCHIRIEZ garsonierã cu rt e, 2
bãieþi , 500 lei, inclus utilitãþile.
0743922377. (C.210220200007)
ÎNCHIRIEZ camerã în apartament,
450 lei, + utilitãþ i, Gãv ana.
0745056440. (C.250220200010)
OFER înc hiriere o c amerã în
apartament 3 camere, Trivale. Tel.
0745176141. (C.250220200027)
PRIMESC în gazdã doamnã, în
P i t e ºt i .
Te l.
074740 0916.
(C.250220200047)
OFER spre închiriere apartament 3
camere, mobilat, Gãvana III, preþ
1. 200 l ei . T el . 073552 3308.
(C.250220200058)
OFER înc hiriere apartament 2
camere, Gãvana 2, mobilat, utilat.
T el .
072366 6587.
(C.250220200039)
O f e r sp r e î n ch i r i e r e g a r so n i e r ă
mobilata bloc Academica Prundu
130 euro. Tel.0723976811.
OFER spre închiriere apartament 3
c amere, mobilat, G ãvana I II
v arian tã, preþ 350 euro. Tel.
0740975852. (C.250220200059)
OFER spre închiriere garsonierã
Gã vana II, etaj 1/4, mobilat ã,
ut ilatã .
T el .
072675 5407.
(C.260220200010)
OFER înc hiriere garsonierã
mobilatã 25 mp, utilatã, în bloc nou,
zona Teilor, preþ 1.000 lei. Tel.
0753768199 (C.260220200034)
OFER înc hiriere apartament 2
camere, centralã proprie, mobilat
complet, utilat, renovat, Gãvana 2,
în spatele magazinului Proﬁ. Tel.
0728964282. (C.270220200022)
OFER înc hiriere apartament 2
c amere, la nef umã tori, PrunduRomaria, mobilat, ut ilat. Tel.
0742292807.. (C.270220200027)
OFER înc hiriere apartament 2
camere, mobilat, utilat, Banat, 200
eur o.
074006 6199.
(C.270220200009)
OFER înc hiriere apartament 2
c amere, c entru, mobilat , utila t,
contorizat individual, centralã. Tel.
0753340230. (C.280220200021)
PRIMESC în gazdã o elevã sau
studentã, Calea Craiovei condiþii
deos ebite. Tel. 077380 2351.
(C.280220200022)
OFER înc hiriere garsonierã
Gã vana I II, b loc nou. Tel.
0765 238658;
074436 4419.
(C.020320200023)
OFER înc hiriere apartament 3
c amere, z onã c entralã. Tel.
0765780909. (C.020320200019)
P R IM E S C în g a z d ã fa t ã s a u
doamnã, t ermen lung.
T el .
0740611802. (C.280220200025)
ÎNCHIRIEZ camere la vilã, zona
E x e r ci þ i u .
Avant ajos .
T el .
0799475802. (C.BF.:1734)

VÂND 2 cripte în cimitirul Valea
Mare- Zãv oi. Tel. 07 62080803.
(C.250220200001)
VÂND criptã 3 locuri, Sf. Gheorghe.
Tel.
07 64445379.
(C.060220200031)

Mica publicitate

En gross-ul lEgumE fructE,

Cauţi un loc de muncă?
Sute de anunţuri de angajare în

Curierul zilei.

}

Anunturi de mare şi mică publicitate,
eficienţă şi profesionalism.

Alege ziarul cu cel mai mare tiraj!
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ANUNŢURI de MICĂ PUBLICITATE, publicate în Curierul zilei ŞANse mAi mAri
Detalii, la sediul ziarului
să fiNAlizAţi
+
ANUNŢURI de MARE PUBLICITATE, postate pe www.curier.ro trANzAcţiA

Mica publicitate

CLINICA dr. Tiron cautã medici
g eneraliº ti.
074 3971083.
(C.190220200015)
S.C. Velena Zorilor S.R.L. CosteºtiArgeº, angajeazã strungar, frezor
pe utilaje clasice ºi CNC. Transport
gratuit din Piteºti. Tel. 0762085889.
(C.C: 0004876)
A NGA JEZ vânz ãtor/ vânz ãtoare
m agaz i n
alime ntar.
Salariu
motivant. Tel. 0761605092. (C.BF:
1661)
MUNCÃ în Italia ºi Malta. 1.300
e uro /lunar. Tel. 072 3992840.
(C.BF: 1673)
A NGA JEZ maºinist tipograf.
Salariu atractiv. Tel. 0744561795.
(C.o.p. )
A NGAJ ÃM agent/e de pazã cu
a t e st a t .
Ob i e c ti v
P i te º ti .
0760274336. (C.240220200082)
RESTAURANT
Ultracent ral
a ngaje azã ospãt ãriþe. Perioadã
nedeterminatã. Domiciliul în Piteºti.
T el .
072 8119444.
(C.240220200019)
A NGA JEZ
a s i st e n t ã
O RLPoliclinica 1 Mai. Tel. 0731163463.
(C.250220200022)

ANGAJÃM personal covrigãrie. Tel.
0745457459. (C.250220200042)
ANGAJÃM femeie pentru curãþenie
sa l ã ﬁt n e s s. T e l . 0 7 7 2 1 5 9 8 1 1 .
(C.250220200059)
CÃ MIN
b ã tr â n i
part ic ular
angajeazã inﬁrmierã. 0766683524.
(C.260220200010)
S.C. angajeazã muncitori (femei ºi
bãrbaþi) pentru secþie reciclare ºi
sortare mas e plas tice, zona
B a sc o v.
Tel.
0764497744;
0737974499. (C.260220200002)
FI RMÃ de transport angajeazã
ºofer cat. B, cu experienþã pentru
co m u n i t a t e . T e l . 0 7 2 1 7 3 9 7 4 5 .
(C.260220200012)
ANGAJEZ ºoferi cu experienþã pe
ruta România - Franþa, camion 7,5
tone. Salariu atrac tiv. Tel.
0724268382. (C.260220200003)
ANGAJEZ muncitori în construcþii.
A si g u r c a za r e . 0 7 4 4 3 5 5 1 6 6 .
(C.260220200004)
ANGAJEZ luc rã tor co merc ial.
0751172725;
0733416044.
(C.270220200005)

S.C. CHEVROLET CC
angajează

ŞOFERI DE CAMION

pentru Turcia, tur- retur, diurnă 400 euro.
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Detalii, la sediul firmei sau tel. 0722455866.

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND ETAPA DE ÎNCADRARE
CIORTAN GHEORGHE anunţă publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare pentru planul PUZ - ,,Schimbare de destinaţie şi reglementare urbanistică în vederea realizării investiţiei - construire hală
depozit şi cladire birouri" în comuna Bascov, sat. Păişeşti, DN 7C, jud.
Argeş - se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu, în conformitate cu H.G., nr.1076/ 2004, nu este necesară realizarea evaluarii de
mediu.
Motivele care au stat la baza luării deciziei:
- ca urmare a consultării autorităţilor publice centrale participante în
cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 17.02.2020;
- în conformitate cu prevederile art. 13 şi a anexei nr.1 - Criterii pentru
determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G.
nr. 10'76 /2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de
mediu pentru planuri şi programe;
- pe parcursul derulării etapei procedurii de reglementare, publicul a fost
inştiinţat 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 din Piteşti, str. Egalitătii, nr. 50
A în perioada(10 zile de la publicare).
Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura şi cu date de identificare la sediul APM Argeş, str. Egalitatii, nr. 50 A în perioada (10 zile de
la publicare).

AN GAJ EZ
bu ldoex cav atorist
pose sor permis cat . C. Salariu
atractiv+ bonuri. Tel. 0744324676.
(C.280220200008)
ANGAJÃM ºofer categoria C ºi E.
Tu rc ia Polonia, Cehia. Tel.
0731900000 ;
0799700007.
(C.240220200065)
S.C. FARAON SRL ( vis-a-vis de
Filarmonic a Pit eºt i), angajeaz ã
l u cr ã t o r
( a b so l v e n t
ºc o a l a
profesionalã), în vederea încãrcãrii
cartu ºelor p entru impriman te(
inclus iv
º wcolarizare).Tel.
0723577922. (C.260220200011)
FI RMÃ de Transport persoa ne
angajeazã ºofer cat. D cu atestat.
Se oferã salariu motivant, condiþii
d e m u n cã f o a r t e b u n e î n
conformitate cu legile în vigoare.
Te l.
0734999970.
(C.270220200003)
ANGAJÃM muncitori caliﬁ caþi în
cons truc þii. Tel. 0739666371.
(C.280220200023)
S.C. angajeaz ã man ipulant º i
vânzãtor pentru magazin cereale,
com. Mãrãcineni. Salariu atractiv.
Te l.
0748129070.
(C.240220200062)

ANGAJEZ frizer sau frizeriþã, cu
s au fãrã ex perien þã. Tel.
0736628823. (C.bf: 1730)
OPTICA ZOF angajeazã personal
cu ºi fãrã experienþã. Sunaþi între
o r e l e 1 0 .0 0 - 1 2 .0 0 , l a
te l .
0762646 182;
074531550 8.
Muþumim!
E ch i p a
Zof .
(C.020320200007)
ANGAJEZ ºofer cu experienþã 3.5
tone, pe þarã. Tel. 0761746949.
(C.020320200050)
FIRMÃ de Construcþii angajeazã:
sudori, lãcãtuºi, faianþari, rigipsari,
vopsitori ºi muncitori necaliﬁcaþi în
amenajãri inte rioare/ ex terioare.
Salariu motivant. Tel. 0752240991.
(C.020320200054)
C Ã M IN d e b ã tr â n i ª t e fã n e º ti ,
angajeaz ã as is tentã medic alã.
0747136475. (C.020320200047)

rEstaurant
noblEssE
angajează

osPătar
tel. 0721241756.

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 SUDOR la Secţia Mentenanţă.
Sarcinile de bază ale postului de sudor constau în executarea unor
îmbinări metalice nedemontabile și a unor piese metalice finite
prin opera0ii de sudură sau tăiere, utilizând proceduri de sudură
cu arc electric sau cu flacără oxiacetilenică, precum și lucrări de
montare, între0inere și reparare a unor structuri metalice.
Condiţiile de participare la concurs sunt: studii medii/ şcoală profesională şi calificare de sudor; apt din punct de vedere medical
pentru lucrul în condiţii deosebite şi pentru manipularea manuală a maselor; constituie avantaj disponibilitatea de a participa
prompt la intervenţii în caz de necesitate.
Concursul constă într-o probă scrisă şi un inteviu care include şi
elemente practice.
Bibliografia pentru concurs: Tehnici de sudură/ tipuri de sudură/
aparate de sudură (se pot studia manualele și căr0ile din literatura
tehnică de specialitate sau http://www.sim.utcluj.ro/stm/download/Sudura/Curs%20Sudura.pdf); Legea nr. 319/2006 privind
sănătatea și securitate în muncă.
Candidaţii vor depune un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diploma de bacalaureat/
diploma de absolvire a studiilor în domeniu, certificat de calificare, etc.), la Ghişeul Unic al societăţii situat în municipiul Piteşti,
bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de
10.03.2020, orele 16.00.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la
telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.0016.00, Serviciul Personal.

RESTAURANT
TURCESC angajează

BUCĂTAR.

Tel. 0743272727.

RESTAURANT
în Piteşti angajează

SPĂLĂTOR DE
VASE.

Tel. 0769851990.

GARDEN PUB angajează
SPĂLĂTOR VASE şi

AJUTOR DE
BUCĂTAR

cu sau fără experienţă.
Tel. 0733956281.
FIRMĂ DE CONSTRUCŢII
angajează: ZIDARI,

DULGHERI şi MUNCITORI
NECALIFICAŢI. Se oferă

salariu atractiv, contract de
muncă perioadă
nedeterminată + o masă caldă/
zi. Tel. 0754093656.

SC angajează

ŞOFER
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pe camion de 7.5 t,
pentru Comunitate.

Relaţii, tel. 0729146096.
ATELIER PRELUCRARE
PIATRĂ angajează
OPERATOR pentru
maşină de FINISAT
CANTURI. Experienţa în
domeniu reprezintă
avantaj. Tel. 0722942544.

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 INSTALATOR la Secţia Operare Apă Zona
Metropolitană.
Sarcinile de bază ale postului de instalator constau în execuţia
lucrărilor de întreţinere/montare a reţelelor de distribuţie apă şi
de canalizare.
Condiţiile de participare la concurs sunt: calificare de instalator
apă-canal/ instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze;
disponibilitate de a participa prompt la intervenţii în caz de avarii;
constituie avantaj deţinerea permisului de conducere categoria B,
valabil.
Concursul constă într-un interviu ce include şi aspecte practice.
Bibliografia pentru concurs: noţiuni despre întreţinere şi reparaţii
instalaţii apă şi canalizare, reguli de securitate şi sănătate în
muncă şi situaţii de urgenţă (INSTALATOR APĂ-CANAL Manual de
calificare/recalificare).
Candidaţii vor depune un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului
de identitate, documentelor care atestă calificarea în domeniu, la
ghişeul unic situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu
nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 15.03.2020, orele 16.00.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la
telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.0016.00.

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 Uzinei de Apă Budeasa (punct
de lucru comuna Mărăcineni) pe perioadă determinată de 6 luni.
Scopul postului: prelevarea probelor de apă 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, domiciliu în localitate sau disponibilitate pentru efectuarea navetei şi program
de lucru în ture de zi/noapte la program de 12/24 ore.
Concursul constă într-o probă scrisă şi un interviu.
Tematica pentru concurs:
1. Elemente, mase atomice, combina0ii chimice, formule chimice,
calcul stoechiometric și aplica0ii
2. Solu0ii - defini0ii, mărimi și unită0i pentru exprimarea concentra0iei, echilibre ionice - acizi și baze, apă ca solvent, produsul
ionic al apei, scara de pH a concentra0iei ionilor de hidrogen, indicatori de pH
3. Gravimetria: ustensile, aparatura și opera0ii folosite în analiza
gravimetrică
4. Analiza volumetrică: clasificarea metodelor volumetrice, solu0ii
standard, solu0ii titrate, concentra0ia solu0iilor titrimetrice, titrul
solu0iilor, factorul solu0iilor
5. Analiza fizico-chimică: metode fizico-chimice de analiză
(metode spectrometrice de absorb0ie moleculară și atomică și
metode electrochimice)
6. Tehnica securită0ii 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
Candidaţii vor depune copia actului de identitate, CV, copii ale
actelor de studii la ghişeul unic al societăţii situat în municipiul
Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la
data de 09.03.2020, 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.

SOCIETATEA LAZĂR LOGISTICS
ANGAJEAZĂ:

OPERATOR

INTRODUCERE ŞI PRELUCRARE DATE
şi SORTATOR PRODUSE.
Aşteptăm CV-urile dumneavoastra la fax:
0248/270700;
Relaţii suplimentare la tel.
0248/270 700 sau la sediul societatii
din com. Bascov, Str. Păişeşti DN nr.5,
jud. Argeş.

FIRMĂ distribuţie mezeluri
şi produse alimentare
angajează

ŞOFER LIVRATOR,
cu experienţă.
Domiciliul în Piteşti.
Tel. 0765335640.

GARDEN PUB
angajează

BUCĂTAR şi AJUTOR
BUCĂTARI.
Tel. 0733956281,
după ora 11.00.

SC ALFA ROM

angajează pentru atelierul din Mărăcineni:
- LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE - 3 posturi,
cunoscător desen tehnic, cu experienţă;
- VOPSITOR - 1 post
- OPERATOR LASER DEBITARE TABLĂ - 1 post
- MUNCITORI NECALIFICAŢI - 2 posturi
- STRUNGAR pe strung clasic SN - 1 post
- FREZOR pe freza de scularie - 1 post.
Se oferă salariu motivant, transport pe ruta PiteştiMărăcineni, bonuri de masă.
Selectia se face pe baza de interviu si proba de lucru.
Informatii la tel. 0726372251
CV la email: recrutare@alfarom.net, fax 0348401904

ZARIS AUTOCOM
angajează: ■ ŞOFERI

DISTRIBUITORI
■ MUNCITORI
NECALIFICATI

■ GESTIONARI
■ PATISER ■ MECANIC.

Salarii superatractive.
Tel. 0724079452,
0729218492.

AGEXIM SPEDITION
angajează

ŞOFER TIR

Comunitate şi
tur - retur.

Tel. 0732950039,
0723607608.

S.C. CENTER TEA& CO angajează
ŞOFER TIR pentru intern.
Se lucrează de luni până vineri.
Curse fixe. Salariu motivant.
Tel. 0732406680.
SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajează:

Se oferă salarii atractive şi negociabile.

Relaţii,la telefoane: 0722844986,0724509988.
SPĂLĂTORIE AUTO
angajează

PERSONAL.

Salariu 2.000 lei
în mână.
Tel. 0722.241.470,
0721.202.600.

Sală de fitneSS
angajează

femeie de
Serviciu.
Salariu motivant.
relaţii, la telefon
0745.084.255

SC EDEN DESIGN SRL angajează:

- ELECTRICIENI
- INSTALATORI
- SUDORI
- FINISORI ÎN CONSTRUCŢII
- PROIECTANT INSTALAŢII FLUIDE
Oferim salarii avantajoase şi
decontarea transportului.
CV-urile la e-mail: office@eden-design.ro
Adresa: Pitesti, str. Depozitelor nr. 8-10
TEL. 0248/610155

S.C. TOP STAR AMB SRL
cu punct de lucru în str.
Târgul din Vale nr. 44,
angajează

PERSOANĂ
SERIOASĂ pentru

MAGAZIN desfacere
PIESE AUTO.
Tel. 0740367287.

S.C. AKTIV EURO TRAFIK
angajează

ŞOFER

pentru CAMION
de 7,49 t.
Curse regulate PiteştiMioveni. Informaţii, la
tel. 0726646240; e- mail:
aktiv_euro_trafik@
yahoo.com

Se oferă: salariu motivant,
bonuri de masă, contract pe
perioada nedeterminată.
Detalii la 0728 27 22 95.
commercial.roma2sGgmail.com

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.

CIPCOS MAR anagajează
VÂNZĂTOR UNELTE şi SCULE pentru
magazinele: Albota şi Piscani(Bemo).
Program de lucru 5 zile săptămânal.
Relaţii, la tel. 0744.508.005.

SC angajează VÂNZĂTOR
TONETĂ PRESĂ,
de preferat pensionar sau
student, pentru Mioveni.
Tel. 0748192233.

ANGAJĂM
CONFECŢIONERI SERIE
MAŞINĂ DE CUSUT,
PENTRU S.C. QUAD SRL.
Tel. 0754609807.

ŞOFER

MANIPULANT.

PUBLICAŢIE VÂNZARE
Lichidări Info Consult SPRL, lichidator judiciar al SC Cri-Cri-Grup SRL, cod
unic de inregistrare 4654628, număr dosar: 828/1259/2012, Tribunalul
Specializat Argeş, organizează in data de 11.03.2020, orele 11,00, la sediul
lichidatorului judiciar, str. Republicii, nr. 35, et.2, Câmpulung, jud. Argeş,
licitaţie publică deschisă, cu strigare, având ca obiect vânzarea următoarelor bunuri:
1.Autoturism Rexton, AG32CRI, la preţul de 8.250 lei; 2.Maşini şi utilaje
pt. industria alimentară, la preţul de 8.037lei; 3.Mobilier, la preţul de 625
lei; 4. Autoutilitară FIAT DUCATO, AG-93-CRI, la preţul de 5.385 lei.
Preţurile nu conţin TVA. În cazul în care bunurile nu se vând, se vor organiza alte două licitaţii publice deschise, cu strigare, în datele de
18.03.2020 şi 25.03.2020, în aceeaşi locaţie şi în aceleaşi condiţii.
Ofertanţii trebuie să consemneze o garanţie de 10% din valoarea bunului
licitat până la ora licitaţiei, în contul RO22PIRB0301743122001000.
Relaţii suplimentare la telefonul 0744.772.619,e-mail gheorghe.banu@gmail. com.
Anunţ vânzare
Lichidări Info Consult SPRL, lichidator judiciar al SC PROCONFORT
MOCHETEX SRL, CUI: 7350984 , dosar nr. 483/1259/2010, pe rolul
Tribunalului Specializat Argeş, organizează in data de 10.03.2020, ora
12,00, la sediul lichidatorului din Câmpulung, str. Republicii nr.35, et.2,
jud. Argeş, licitaţie publică deschisă cu strigare pentru vânzarea
următoarelor bunuri: 1.Stoc marfă magazine, 50.000 lei. Dacă bunurile
nu se vând, se va organiza a altă licitaţie publică, la data de 24.03.2020,
la acelaşi preţ, in aceeaşi locaţie şi la aceeaşi oră.
Pot participa la licitaţie persoane fizice sau juridice, care consemnează
până la ora inceperii licitaţiei, o garanţia de participare de 10% din
valoarea de pornire a bunului licitat, depusă în contul
RO35RNCB0022041634510001 deschis pe numele SC Proconfort
Mochetex SRL la BCR SA Piteşti. Relaţii suplimentare la telefonul
0744.772.619.

numai cu experienţă în maşina de cusut
pentru salariul de 1.700 lei.

Anunţ
Lichidări Info Consult SPRL in calitate de lichidator judiciar al debitoarei
SC PAN TRADING SRL, cod de identificare fiscală 6748583, cu sediul social
în mun. Piteşti, Aleea Parcului, nr. 3B, vila R, ap. 4, jud. Argeş, număr de
ordine în registrul comerţului J03/2439/1994, număr dosar:
208/1259/2009 pe rolul Tribunalului Specializat Argeş, organizează in data
de 10.03.2020, orele 12,00, la sediul lichidatorului judiciar, str. Republicii,
nr.35, et. 2, Câmpulung, jud. Argeş, licitaţie publică deschisă, cu strigare,
având ca obiect vânzarea următoarelor bunuri mobile: 1.Autoturism
LEXUS RX 300, AG-01-RHX, la preţul de 9.197 lei. Dacă bunul mobil nu se
vinde, se vor organiza alte licitaţii în datele de 17.03.2020 şi 24.03.2020,
în aceeaşi locaţie şi în aceleaşi condiţii. Ofertanţii trebuie să consemneze
o garanţie de 10% din valoarea bunului, depusă in contul nr.
RO40PIRB0301775702001000 deschis la FIRST BANK SA, Piteşti, pe numele SC Pan Trading SRL, sau cu numerar la sediul lichidatorului judiciar.
Relaţii suplimentare la telefonul
0744.772.619, e-mail
gheorghe.banu@gmail. com.

S.C. Master Service Solution SRL
Piteşti - Argeş, angajează

Firmă de construcţii
angajează

ANGAJEZ

BASCULANTĂ 8 X 4.
Tel. 0752146969.

S.C. ANGAJEAZĂ

Tel. 0726161116.

SC MATO SRL angajează

CONFECŢIONERI

Relaţii, la telefon 0730030066.

MECANIC/ELECTRICIAN

în domeniul Service Auto GPL.
Salariu motivant. Tel. 0727703330.

DELTA PLAST
HOLDING SRL
angajează

OPERATOR
MASE
PLASTICE.
Contact
0751 300 511.

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.

SC LPG CONCEPT DISTRIBUTION SRL
ANGAJEAZĂ:
■ ASISTENT MANAGER,
■ CONTABILITATE PRIMARĂ,
■ COMUNICARE EXTERNĂ.
Tel. 0727703330.

ANGAJEZ SUDOR/
LĂCĂTUŞ, salariu net.
2.500 lei şi COLATOR
producţie publicitară,
salariu net 3.000 lei.
Tel. 0722578754.

S.C. LISA Logistic Control
angajează
ŞOFERI:
3,5-7.5 tone - intern.
Salariu avantajos.
Tel.: 0753153330;
0740004997.

SC ALFA ROM angajează:

ŞOFER TRANSPORT PERSOANE CU ATESTAT,
cu fracţiune de normă (de preferinţă pensionar).
Are de efectuat 2 curse pe zi pe
ruta Piteşti - Mărăcineni.
Relaţii, la tel.: 0726.372.251; 0784.207.464.

SC CONSTRUCŢII
angajează
în condiţii avantajoase:

- FIERARI
- DULGHERI
- ZIDARI.

Tel. 0774.430.829.

ANGAJĂM

AJUTOR
BUCATAR.
Detalii, tel.
0728307861.

SC angajează:

- lăcătuş mecanic
cu experienţă

- sudor
- buldoexcavatorist.
Selectric şi Co2.
tel. 0720689965.
PROFLEX SUD SRL
angajează

STRUNGAR
pentru

STRUNG CLASIC.
Tel. 0755146989.

buldoexcavatorist

Candidatul ideal: - studii de specialitate.
Relaţii, tel. 0248 27 27 97, e-mail:
deltatermoconstruct@yahoo.com;
office@deltatermoconstruct.ro
Sc ZiP eScOrt Srl
angajează:

agenţi de
Securitate,
- zona Pitesti.
Relaţii la telefon:
0731.010.266 - Iordache Dorel
Societate licenţiată
în sisteme tehnice de
securitate
angajează

PERSONAL.

Condi4ii minine:
cunoştinte medii în
domeniu electrotehnic
studii medii, permis
conducere.
Pentru mai multe detalii
tel. 0721 478 137.

SC angajeaza:
■ PROIECTANT

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

ŞOFER

pentru 3,5 t, distribuţie
materiale de construcţii.
Tel. 0722942544.
ANGAJĂM

ŞOFERI TIR

pentru Comunitate.
Salariu 2.700 euro.
Tel. 0756103070.

S.C. STAR TRADING IMPEX S.R.L.
angajează

OPERATOR

POMPA BETOANE SCHWING

CONDIŢII: PERMIS DE CONDUCERE, ŞOFER PROFESIONIST
Oferim: salariu atractiv şi posibilitatea perfecţionării
profesionale în domeniu.
Aşteptăm CV-ul tău la e-mail: hr@startrading.ro sau la
sediul firmei din str. Smeurei nr. 40, Pitesti.
Telefon 0749031715, fax 0248606071.

Fabrică de mezeluri
angajează în condiţii
avantajoase

MUNCITORI
CALIFICAŢI şi
NECALIFICAŢI.

Tel. 0731555872.

HOTEL VICTORIA
angajează
pentru întreţinere:

ELECTROMECANIC
ELECTRICIAN
■ INSTALATOR
■
■

tel. 0722.32.00.47.
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Societate comercială cu activitatea în domeniul
construcţiilor angajează:
■ INGINERI ■ ŞEFI ECHIPA ■ MUNCITORI
CALIFICAŢI în construcţii civile ■ MUNCITORI
NECALIFICAŢI ■ MECANICI UTILAJE cu carnet
auto cat. C.
Cererile şi CV se trimit la:
manioan@ymail.com
Sau la telefon 0754421618.

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

ANGAJĂM

Marţi, 3 martie 2020

MECaNIC bULDOExCavaTOR ■ MECaNIC
MINIÎNCĂRCĂTOR ■ MECaNIC ExCavaTOR
PNEURI ■ MUNCITOR NECaLIfICaT
■ ZIDaR PIETRaR ■ ZUgRav ■ SUDOR
■ fIERaR bETONIST ■ LĂCĂTUŞ MECaNIC.
■

ROMA2S TRANSYLVANIA
angajează

Publicitate

GRILL WORLD CATERING SRL, cu sediul social în Piteşti, b-dul Republicii,
nr. 41, jud. Argeş, având cod de identificare fiscală 30183430 si înmatriculată la ORC Argeş sub numărul J03/635/2012, reprezentata legal de
lichidator judiciar Projuridic IPURL , organizează licitaţie publică deschisă
cu strigare in zilele de 13, 20 si 27 martie 2020 ora 10,00 sediul filialei
UNPIR Argeş, din mun. Piteşti, , B-dul I.C. Brătianu, nr.10, bloc B2,
mezanin, jud. Argeş, pentru vânzarea in bloc a următoarelor bunuri : -Pergola Floper 120 solid 3.00x6.00 ; -cuptor electric 10 tăvi; -maşina de spălat
vase Whirpool;-masa+4 scaune (55 seturi); -calculator + monitor; -navete
bere (52 buc); - sticle bere 0,5 litri (871 buc); -butoi bere 50 litri (11 buc);
-Tub CO2 de 10 kg (2 buc); al căror preţ pornire licitaţie fără TVA este de
18354 lei;
În toate cazurile ofertanţii vor trebui să depună o cerere de participare la
licitaţie până in ziua premergatoare licitaţiei ora 12.00, şi să facă dovada
achitării unei cauţiuni de minim 10% din preţul de pornire la licitaţie în lei
fără TVA al bunurilor, in contul Grill World Catering SRL- societate in faliment nr. R061 BREL 0002 0019 4883 0100 deschis la LIBRA INTERNET
BANK.
Cererea de participare la licitaţie va fi insoţită de următoarele documente: Dovada achitării cauţiunii de minim 10% din preţul de pornire la
licitaţie; copie Certificat de înregistrare firma; Imputernicire pentru cel ce
reprezinta firma la licitaţie; copie carte de identitate a celui ce participă
la licitaţie.
Pentru ofertanţii care nu vor fi declaraţi adjudecatari aceasta cauţiune
urmează să fie restituită integral în termen de trei zile lucrătoare de la
data licitaţiei. Preţul integral al bunurilor adjudecate urmează a fi achitat
în termen de maxim 30 zile de la data licitaţiei. Predarea bunurilor va fi facută după achitarea integrală a acestora. Factura va fi emisă după
achitarea integrală a bunurilor adjudecate.
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic intre orele 10 - 14 la telefon
0729 980 402 lichidator judiciar sau doamna Stefania 0770558551.

