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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
STÂLPI, ºpalieri metalici noi pentru
garduri- vie, 2,10 m, 15 lei/ bucatã.
0765376535. (C.030320200010)
VÂND pianinã, perfectã
stare, acordatã. Tel.
0744313866. (C.O.P.)

VÂNZÃRI
AUTO
ROMÂNEªTI
VÂND Dacia Logan, 1.4 benzinã,
alb, 126.000 km, fabricaþie
decembrie 2005. Tel. 0723991020.
(C.170220200021)
VÂND Logan, octombrie 2012, 90
C P,
unic
proprietar.
Tel.
0736981018. (C.030320200032)

Marţi, 10 martie 2020

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

VÂND Nissan Alm era, 2005,
benzinã, 150.000 k m, unic
proprietar,
perfectã
sta r e
funcþionare. Tel. 0751203217. (CL.)
VÂND BM W 316 i. Tel.
0732437018; 0756290469. (C.015)
VÂND Opel Astra H, facelift, break
1,7 disel, 2010 unic proprietar, full
opþions, gri ºobolan, impec abil,
4.300 euro. Tel. 0760767730.
(C.040320200009)
VÂND VW CRAFTER, an
2007, motor 2.5, dubã 3.5
tone. Tel. 0744313866.
(C.O.P.)
VÂND VW Tiguan,
fabricaþie, 2009, unic
proprietar, Diesel, 4X4,
extra-full. 0744313866.
(C.O.P.)

APARTAMENTE NOI - TEILOR
Central, str. Teilor / Exerciţiu,
■ GARSONIERE şi APARTAMENTE de la 50.540 euro
■ Finisaje de lux ■ Compar$mentări generoase.
0799 00 88 33 / www.maiateilor.ro

VÂND garsonierã, apartament cf. 1,
Banat , Calea Bucureºt i. Tel.
0742301801. (C.250220200011)
VÂND garsonierã, parter, cartier
Trivale, preþ negociabil. Tel.
0751031488. (C.270220200004)
PROPRITAR vând garsonierã zona
Craiovei, et. 3. Tel. 0728272180.
(C.020320200022)
VÂND
garsonierã
lângã
Universitatea Brâncoveanu, preþ
28.000 euro. Tel. 0772271390.
(C.270220200002)
PROPRIETAR, vând garsonierã din
2019, mobilatã, utilatã complet, în
zona Dedeman- Big Gãvana, preþ
47.000, uº or negociabil. Tel.
0746394188. (C.200220200001)
VÂND garsonierã confort I, 30 mp,
Mãrãcineni.
95.000
lei.
0751631084. (C.080320200035)

Apartamente
2 camere
VÂND apartament 2 camere la
mansardã, cartier Banat, 35.500
euro, mobilat sau 33.500 euro,
nemobilat. Tel. 0751293777;
0749249442. (C.020320200006)
VÂND apartament 2
camere, parter, 40 mp,
stradal, în intersecþie,
toate utilitãþile, la 10 km
de Piteºti, boxã, 260 mp
teren, loc de parcare,
spaþiu verde. Pretabil:
locuit; birouri, etc. Preþ
fix: 21.000 euro. Tel.
0733286373.
(C.080320200002)

VÂND apartament 2 c amere,
Mioveni- zonã centralã, etaj 3, izolat
interior /exterior, centralã proprie.
Tel.
0725974800.
(C.090320200004)
2 camere, bloc nou, 2019, Gãvana,
fifinnisat, preþ accesibil. 0799008822.
(C.o.p.)

Apartamente
3 camere

VÂND Renault Clio, an 2002, stare
perfectã, 37.000 km rulaþi, preþ
10.000 lei, negociabil. Tel.
0731938912. (C.060320200004)

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

Anunþuri la telefon

EXERCIÞIU giratoriu Lidl, 3 camere
50 mp, etaj 3/4, accept variante
41.999 euro. Tel. 0740546599.
(C.260220200008)
APART AMENT 3 camere, Calea
Bucureºti, zonã deos ebitã. Tel.
0799008833. (C.O.P.)
VÂND apartament 3 c amere,
Craiovei, stradal. Tel. 0741037079.
(C.040320200020)

PROPRIETAR, vând Ford Focus,
1.6 Diesel, euro 4, 14.000 lei.
0770338340.

VÂNZÃRI
IMOBILIARE
GARSONIERE
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VÂN D apartament Prundu, 3
camere, et. 3, stradal. 0348/405519;
0 7 2 4 7 2 8 0 9 8 .
(C.030320200008)VÂND
apartament 3 camere, suprafaþã de
65 mp, Trivale- izvor, Complex 1,
etaj 9/10, stradal, loc de parcare,
dotãri; 2 bãi, 2 balcoane Open, aer
condiþionat, 2 debarale, centralã
termicã, zugrãvit recent, mobilat cu
gust, utilat (aragaz, frigider, maºinã
spãlat), 66.000 euro, negoc iabil.
0722247636. (C.270220200018)
VÂND apartament 3 camere, et. 4/
10, cf. 1, mobilat, zona Fabrica de
Bere, preþ 67.000 euro. Tel.
0758072688. dupã ora 18.00.
(C.280220200027)
VÂN D apartament 3 cam ere,
decomandat, confort 1, 8/8. Preþ
negociabil. Tel. 0731350128.
(C.090320200005)
VÂND apartament de lux 3 camere,
Traian. Exclus agenþii. 0732522436.

Apartamente
4 camere
VÂND apartament 4 camere, et. 2/
4, cart. Banat. Tel. 0720335028.
(C.260220200013)
VÂN D
apartament
super
îmbunãtãþit, 4 camere, etaj 4, cartier
Trivale.
Tel.
0760011119.
(C.260220200020)
VÂND apartament 4
camere, ultracentral,
decomandat, 81 mp,
amenajãri minime, 68.000
euro. Tel. 0746334567.
(C.020320200026)

VÂN D apartament 4 cam ere,
Gãvana 3, 76 mp, et. 4, acoperiº tip
mansardã, 2 bãi, 2 balcoane sau
schimb cu apartament 2 camere,
Craiovei/ Banat, cf. 1+ diferenþã.
Tel.
0753042241.
(C.020320200004)

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

CADASTRU
CARTE
FUNCIARÃ
Rapid! Ieftin!
Nu se percepe TVA!
0248280813, 0744273422
VILÃ Albota la roºu/ cheie, 42.000/
62.000 euro, 500 mp teren, asfalt.
0723195774. (C.190220200070)
VÂN D c asã ªtefãneºti Coasta
Câmpului. Toate utiliãþile. Tel.
0745706342. (C.bf: 1406)
VÂN D/ Înc hiriez vilã Gãvana 3,
locubilã, 220 mp, curte 500 mp. Tel.
0745761412. (C.030320200003)

senzaţii tari!

BRUNETÃ 25 ani, te aºtept la mine. Am locaþie.
0741552756. (C.120220200034)
OFER masaj de relaxare domnilor curaþi ºi generoºi.
Tel. 0755202373. (C.280220200001)
DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. (C.bf: 1677)
MASAJ de relaxare numai pentru persoane serioase.
0751329835. (C.270220200017)
BUNÃ. Sunt Ramona, 23 ani, te aºtept la mine domn
generos! 0758872085. (C.010320200036)

BRUNETÃ, sexy, te aºtept la mine! Tel. 0742661363.
(C.050320200020)
BRUNETÃ, sunã-mã ºi vin la tine! Piteºti. 0727695729.
(C.090320200005)
MÃ numesc Cristina. Am 23 de ani, 1,73 înãlþime, ochii
cãprui, ºi aºtept sã petrecem clipe de neuitat. Tel.
0744973060. (C.BF: 1772)
BLOND Ã, ochii albaºtri, ofer clipe de vis. Tel.
0744958144. (C.BF: 1781)

CERTIFICAT
ENERGETIC

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

S.C. OFERĂ SPRE ÎNCHIRIERE
în Pitești și Câmpulung, SPAII de BIROURI,

PRODUCIE, DEPOZITARE și COMERCIALIZARE
produse alimentare, dotate cu instala/ii de
CONGELARE, REFRIGERARE, în VAD COMERCIAL,
cu suprafe/e între 25-150 mp în Pitești și
100-1.500 mp în Câmpulung.
Rela#ii, la tel.: 0744378026; 0744339891.

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

VÂND gospodãrie completã com.
Lunca Corbului, satul Pãdureþi
centru, suprafaþã 5.300 mp, casã de
locuit 3 camere, bucãtãrie, debara,
fântânã în curte, garaj, livadã pomi,
teren arabil intravilan 4.000 mp, totul
împrejmuit . T el. 0722155677.
(C.020320200011)

VÂND 1.300 m p teren, 2 c ase
st radal, multiple î mbunãt ãþiri în
localitatea Dobreºti, jud. Argeº. Tel.
0348/402720. (C.240220200005)

VÂND casã str. Baloteºti, lângã
pãdure, 2019, 4 dormitoare, 2 bãi,
95.000 euro. 0799008822. (C.O.P. )

VÂND teren 3.000 mp în Geamãna
(varianta Auchan- Slatina). Tel.
0720335028. (C.260220200014)

VÂND casã 251 mp, cu
teren 3.100 mp, str. D.N.
73- Purcãreni, 2 bucãtãrii,
4 dormitoare, salon,
bibliotecã, o baie, 2
terase, anexe 150 mp,
birou, 1 camerã varã,
garaj, preþ negociabil.
Meritã vizitatã! Tel.
0770630824;
0723410612.
(C.020320200075)

VÂND teren intravilan 4.000 mp,
deschidere 35 m, casã bãtrâneascã,
m agazie, toate utilit ãþile, puþ în
curte, 4 euro/mp, Poiana Lacului,
Pãduroiu Argeº. Deschidere pe
douã pãrþi. Posibilitate parcelare.
0723321716. (C.BF: 1721)

VÂND casã Mioveni, cartier
Colibaºi, 133 mp, D+ P ºi teren
intravilan 8.870 mp, cu anexe.
Posibilitãþi parcelare. 0740623426.
(C.030320200019)
VÂND casã la roºu, 83 mp, StolniciIzbãºeºti, o camerã locuibilã, teren
1.065 mp, cadastru, intabulare,
6.500
euro,
negoc iabil.
0348/411288. (C.040320200033)
VÂND/ Schimb vilã Trivale, total/
paþ ial.
T el.
0770522462.
(C.060320200018)
VÂND casã, ultracentral,
5 camere, baie,
bucãtãrie, utilitãþi, teren
400 mp. 0740135566.
(C.O.P.)
VÂND casã, Bradu, 8
camere, 4 bãi, living,
bucãtãrie, garaj ºi
camerã depozitare, 380V,
2 centrale, toate
utilitãþile. Pretabil- casã
de seniori. Tel.
0740135566. (C.O.P. )

TERENURI
VÂND teren s tr. Baloteºti. Tel.
0732938094. (C.140220200005)
TEREN intrav ilan ªtefãneº tiPrimãverii, 8.000 m p, ut ilitãþi,
parcelabil, negociabil. 0729151416.
(C.bf. 1652)
VÂND teren 1.000 mp, LãngeºtiLunca Corbului. Tel. 0770784676.
(C.240220200059)
VÂND teren industrial 5.000 mp,
Bascov. Tel. 0799008822. (C.o.p. )
VÂND teren 537 mp, deschidere 22
m, Smeura de Sus. Tel.
0744285278. (C.030320200005)
VÂND teren intravilan parcelabil,
aproximativ 2.000 mp, com. Bradu.
Te l .
0742045408.
(C.020320200002)
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
utilitãþ i
în
apropiere.
Te l .
0720416009. (C.280220200004)

VÂND teren 320 mp, Nord 50 de
m etri de Spitalul Militar. Tel.
0744881609. (C.040320200014)
VÂND teren intravilan 2.200 mp, str.
Mironescu nr. 187, ªtefãneºti. Preþ
14 euro/mp, negoc iabil. Tel.
0758063388. (C.050320200015)
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)

VÎND/ închiriez teren 4.500 mp.
0348/410363. (C.050320200023)

VÂND teren 500 mp, acte în regulã,
Poieniþele Vâlsanului, lângã pârtia
ski Moliviº, lângã cabane.
0740135566. (C.080320200010)
VÂND teren intravilan
8.000 mp, Albota lângã
Institut. Tel.
0723333599.
VÂND teren 8.300 mp+
5.149 mp, livadã pruni,
intrare Podul Broºteni.
Tel. 0723333599.

SPAÞII

ÎNCHIRIEZ

HALĂ SERVICE,

STRADAL,
Depozitelor, 200 - 436 mp.
Tel. 0799 00 88 33.
OFER închiriere spaþii 48- 60 mp ºi
birou 18 mp, Târgul din Vale. Tel.
0749042077. (C.270220200019)
SPAÞII de închiriat în incinta
ªtefano Com, la 200 m de Târgul
Sãptãmânal, 170 mp, 80 mp, 60 mp,
showroom la stradã cu vad ºi utilitãþi
130 mp, preþuri negociabile. Tel.
0722404777. (C.090320200003)

ÎNCHIRIERI
OFER închiriere apartam ent 2
camere, mobilat ºi utilat, Gãvana 3,
Quri.
Tel.
0740777790.
(C.020320200001)
OFER închiriere vilã Trivale, parteretaj 1, 600 euro. 0722680453.
(C.060320200016)

ASOCIAŢIA 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.

ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere,
zona Craiovei. Tel. 0742830263.
(C.040320200034)
ÎNCHIRIEZ 3 camere, mobilate, vilã,
curte, centralã proprie, Dobrogeanu
Gherea. 300 euro. Tel. 0799942388.
(C.030320200047)
OFER înc hiriere camere la vilã,
zona N. Bãlcescu. 0756274285;
0740454690. (C.030320200038)
PRIMESC în gazdã N ord. Tel
0729134122. (C.040320200021)
PRIMESC în gazdã salariaþi, elevi/
studenþi, Piteºti. Tel. 0748318889;
0729567965. (C.040320200048)
OFER înc hiriere apartament 2
camere, mobilat ºi renovat recent,
zo n ã
semicentralã.
Tel.
0766543408. (C.050320200002)
OFER spre închiriere garsonierã
Spitalul Militar, plata anticipat pe 2
luni, 800 lei/lunã. Tel. 0722913063.
(C.060320200006)
OFER înc hiriere apartament 2
camere, z onã centralã( lângã
Biserica Mavrodolu), mobilat, utilat.
Tel. 0756589887; 0744498597.
(C.b.f. 4443)
OFER înc hiriere apartament 2
camere, ultracentral lângã Centrul
de Afaceri, 290 euro. 0744140485.
(C.030320200009)
OFER înc hiriere apartament 2
camere, de lux, U ltrac entral.
0723472044. (C.050320200033)
OFER spre închiriere garsonierã
mobilatã, Prundu. Tel. 0751755674.
(C.060320200014)
OFER înc hiriere apartament 2
camere, et. 3( mansardã), în vilã,
Trivale, 250 euro, utilitãþi incluse.
0722680453. (C.060320200017)

OFER spre închiriere garsonierã
nemobilatã, centralã proprie,
renovatã de o sãptãmânã, preferabil
termen lung, Fr. Goleºti. Tel.
0728340553. (C.090320200010)
O FE R
închiriere
garsonierã
Bãlcescu Rezidenc e, complet
utilatã, mobilatã, inclusiv parcare.
Te l .
0731366106.
(C.090320200007)
OFER înc hiriere apartament 2
camere, Gãvana 2, mobilat, utilat.
Te l .
0723666587.
(C.090320200009)
OFER înc hiriere apartament 2
camere, la nefumãtori, PrunduR omaria, m obilat, utilat. Tel.
0742292807. (C.270220200027)
OFER spre închiriere apartament 4
camere, zonã centralã, 300 euro.
Te l .
0766655832.
(C.090320200001)

LOCURI DE VECI
VÂND 2 cripte în cimitirul Valea
Mare- Z ãvoi. Tel. 0762080803.
(C.250220200001)

CUMPÃRÃRI
DIVERSE
MESAJE ÎNDOLIATE

Asociaþia Foºtilor Deþinuþi Politic Filiala Argeº anunþã cu mare durere,
încetarea din viaþã, a doamnei

TRÃSNITU ADRIANA
(PUICA),

CUMPÃR maºini (rable), preþ
negociabil. Ofer acte de radiere,
transport gratuit. Tel. 0755354683.
(C.131220190009)

IMOBILIARE
CUMPÃR garsonierã zona Gãvana,
Dedeman, Auc han -Nord, et.
intermediar. Tel. 0720045049.
(C.210220200014)

SERVICII
ÎNGRIJIRE
CAU T f emeie pentru îngrijire
bãtrânã, intern, condiþii foarte bune
în afara oraºului. Tel. 0744427023.
(C.280220200020)
CAU T
persoanã
îngrijire
bolnav(fem eie ), Alzheim er. Tel.
0742219882. (C.280220200005)
DOAMNÃ, 50 ani caut sã îngrijesc o
pers oanã, pentru a rãm âne î n
spaþiu.
Tel.
0770411597.
(C.050320200008)

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

MEDITAÞII
MEDITEZ limba spaniolã orice nivel,
40 lei/ ºedinþã. 0783040630.
(C.060320200010)
MATEMATICÃ orice nivel. Prima
ºedinþã gratis. Posibil acasã la elev.
0726348243. (C.040320200001)
CAUT profesor/ profesoarã de fifizzicã
pentru meditaþie elev clasa a- IX-a.
Tel.
0760116141.
(C.020320200013)

PRESTÃRI
SERVICII
REPARAÞII MAªI NI SPÃLAT
AUT OMATECOCIOABÃ.
GARANÞIE 12 LUNI. DEPLASARE
GRATUI TÃ.
0248/645543;
0723321716;
0748331545.
(C.231220190007)
TRANSPORT mobilã. 0746063023.
(C.060120200018)
EXECUTÃM î n echipã tencuieli,
termosistem, tencuialã decorativã
structuratã, glet, rigips, ºape,
garduri, acoperiºuri, electric ã,
parchet la preþuri avantajoase. Tel.
0760857245. (C.200220200002)
CAD ASTRU -carte
func iarã!
Terenuri-390 lei! Apartamente-210
lei!
Certifificcat
energetic.
0723290682. (C.210220200004)
REPARÃM/ construim acoperiºuri
blocuri/ c ase, montãm tablã tip
Lindab.
Te l .
0759884933.
(C.130220200006)
EXECUT
fifinnis aje
interioare.
0721027234. (C.230220200049)
ZIDÃRIE tencuieli, glet, faianþ ã,
gres ie, termosistem. Preþuri fãrã
concurenþã. Tel. 0745430252.
(C.170220200004)
IZOLAÞII, zugrãveli, parchet, gresie,
rigips,
tapet.
0756235350.
(C.090320200026)
PROFESION IªT I
exec utãm
termosis tem
la bloc uri/ cas e,
garanþie.
Amenajãri
interioare/exterioare, gresie, rigips,
glet, parchet, º ape, tencuieli.
Calitate garantatã, preþ accesibil.
Seriozitate. 0755488307. (C.bf:
1761)
ZUGRAV.
0721758547.
(C.210220200010)
TRANSPORT marfã. 0770346626.
(C.260220200016)

EF EC TUEZ transport cu dubã,
orice. Ofertã! 0762551799. (C.0039)
FINISÃRI interioare cu preþ redus.
0739915493. (C.020320200008)
REPARAÞII frigidere la domiciliu.
Ofer garanþie. T el. 0722489115.
(C.090320200002)
CONSTRUIM ºi fifinnisãm locuinþe.
Tel. 0720538595. (C.0503202013)
EXECUT zugrãveli, glet, lavabilã,
gresie, faianþã,
parchet, rigips,
tencuialã. 0748145223. (C.060308)

PIERDERI
PIERDUT carnet student, eliberat în
2018, de Universitatea Bucureºti,
Facultatea de Drept, pe numele
Prisec eanu Vaness a Iulia. Se
declarã nul. (C.BF: 1782)

MATRIMONIALE
DESPÃRÞIT, 53-ani, 1.72, doresc
cunoºtinþã doamnã, sincerã, vârsta
apropiatã, pentru relaþie serioasã.
0747400916. (C.250220200051)
DOMN serios, 56 ani, fãrã obligaþii
caut doamnã vârstã apropiatã
pentru prietenie. 0790573120.
(C.260220200007)
TÂNÃR, 1.75/ 80, locuinþã, serviciu,
auto doresc cunoºt inþã doamnã,
pentru
priet enie/
cãsãtorie.
0756303583. (C.270220200036)
40 ANI, doresc cunoºtinþã doamnã
plinuþã, indiferent de vârstã.
0760444453. (C.020320200010)
BÃRBAT, 35 de ani, cu serviciu
stabil, cu douã locuinþe, caut femeie
serioasã, sã întemeiem o familie.
0729245349. (C.BF: 1755)
TÂNÃR, 1,85, brunet, ochii albaºtri,
singur, 39 ani, casã, serviciu, fãrã
vicii, doresc sã cunosc o fatã, 30-40
ani, pentru cãsãtorie. Seriozitate.
Tel. 0746087163. (C.030320002)
DOMN, singur, locuinþã proprie,
maºinã, din Rm. Vâlcea, caut
doamnã, pentru cãsãtorie /
prietenie, vârsta între 25 ºi 50 de
ani. 0726310882. (C.bf: 1777)
TÂNÃR, înalt, sincer, nealcoolic, am
un bãiat caut domniºoarã/ doamnã,
serioasã, frumoasã pentru prietenie/
cãsãtorie.
0755386700.
(C.090320200006)

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.

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

MICI AFACERI
SOCIETATE
VINDE
DEPOZIT
FRIGORIFIC,
capacitate 81 m.c.
(7.60/ 3.75/ 2.86),
pânâ la - 31 grade.
Tel. 0731977078.
SC angajează VÂNZĂTOR
TONETĂ PRESĂ,
de preferat pensionar sau
student, pentru Piteşti.
Tel. 0748192233.

ANGAJÃRI
ANGAJÃM ºoferi conv enþie trei
curse pe zi din Popeºti, Argeº ºi
Miroºi. 0722360767. (C.f. 3129)
Angajãm mecanic cu experienþã.
0751360767. (C.f. 3129)
S.C. angajeazã pentru magazinul
Profifi,, cartier Tudor Vladimirescu,
lucrãtor vitrinã mezeluri. Tel.
0771337992. (C.210220200005)
ANGAJEZ fatã cu experienþã pentru
grãtar.
Te l .
0744356419.
(C.130220200003)
S.C. angajeazã mecanic auto pentru
TIR, 24 tone. Salariu 4.000 lei. Tel.
0799700007;
0731900000.
(C.130220200009)
CAUT colaboratori în domeniul
asigurãrilor cu ori fãrã experienþã,
motivaþie fifinnanciarã deosebitã. Tel.
0770534390. (C.170220200012)
S.C. angajeazã faianþari, zugravi,
rigipsari, muncitori necalifificcaþi. Tel.
0760777077. (C.180220200027)
ANGAJEZ ºofer TIR, cursã tur -retur
România- Franþa. Salariu atractiv.
Tel. 0720202802. (C.090320201)
" LA Nea Ilie" angajeazã: ospãtãriþe,
spãlãtor vase, grãtaragiu, ajutor
bucãtar.
T el.
0725198004;
0741530683. (C.210220200024)
CASÃ de Modã angajeazã
croitoreasã. T el. 0744633641.
(C.240220200020)
ANGAJÃM agent/e de pazã cu
ates tat.
Obiec tiv
Piteºti.
0760274336. (C.240220200082)
ANGAJEZ vânzãtoare flfloorãrie. Tel.
0746227947. (C.240220200013)
CÃMIN bãtrâni particular angajeazã
infifirrmierã.
0766683524.
(C.260220200010)
S.C. FARAON SRL ( vis-a-vis de
Filarmonica Piteºti), angajeazã
lucrãtor
(absolvent
ºcoala
profesionalã), în vederea încãrcãrii
cartuºelor pentru imprimante(
inclusiv
ºcolariz are).Tel.
0723577922. (C.260220200011)
ANGAJEZ muncitori în construcþii.
Asigur caz are. 0744355166.
(C.260220200004)
ANGAJEZ lucrãt or comercial.
0751172725;
0733416044.
(C.270220200005)
ANGAJEZ
buldoexcavatorist
posesor permis cat. C. Salariu
atractiv+ bonuri. Tel. 0744324676.
(C.280220200008)
ANGAJEZ vânzãtor/ vânzãtoare
aprozar. Salariu motiv ant. Tel.
0761605092. (C.BF: 1661)
MUNCÃ în Italia ºi Malta. 1.300 euro
/lunar. Tel. 0723992840. (C.BF:
1673)
ANGAJEZ frizer sau frizeriþã, cu sau
fãrã experienþã. Tel. 0736628823.
(C.bf: 1730)
S.C. angajeaz ã manipulant ºi
vânzãtor pentru magazin cereale,
com. Mãrãcineni. Salariu atractiv.
Tel.
0748129070.
(C.240220200062)
ANGAJÃM ºofer categoria C ºi E.
Turc ia Polonia, C ehia. Tel.
0731900000;
0799700007.
(C.240220200065)

Sală De fitneSS
angajează

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

Vreau sã am un
LoC dE MUNCã!
FAMILIE de pensionari cãutãm
sã îngrijim o gospodãrie. Tel.
0755000581.

FIR MÃ de T ransport persoane
angajeazã ºofer cat. D cu atestat.
Se oferã salariu motivant, condiþii de
muncã foarte bune în conformitate
cu legile în vigoare. T el.
0734999970. (C.270220200003)
CÃMIN de bãtrâni ªtefãneºti,
angajeazã asistentã medicalã.
0747136475. (C.020320200047)
ANGAJEZ asistentã cu experienþã
în rec oltare ºi biolog cu liberã
practicã.
Te l .
0769685506.
(C.030320200002)
ANGAJ EZ tâmplar- tapiþ er ºi
croitoreasã. Tel. 0720426093;
0743356969. (C.030320200020)
S.C. Angajeaz ã muncitori în
domeniul amenajãrilor interioare
(cunoscãtori rigips, glet, vopsea).
Te l .
0724201923.
(C.030320200040)
SOCIETATE comercialã angajeazã
bucãtar ºi luc rãtor c om ercial în
Mioveni.
Te l .
0721058410.
(C.030320200001)
ANGAJEZ personal, cunoºtinþe o
lim bã strãinã. T el. 0767772001.
(C.030320200017)
ANGAJÃM operator batirator fifirre,
cod COR 815211. C.V. se transmit
la
adresa
de
e-mail:
o f fi c e @ n o v a t e x t i l . r o
(C.040320200003)
ANGAJ EZ º ofer TIR, cu/ fãrã
experienþã pentru transport marfã
intern -internaþional, Turcia. Diurnã/
zi .
Tel.
0754489816.
(C.040320200015)
ANGAJ EZ ºof eri c onvenþie trei
schimburi,
zo n a
CãlineºtiTopoloveni. Salariu atractiv. Telefon
0722360767. (C.f. 3423)
S.C. Ultra Master Pro angajeaza
tehnician electrician si direc tor
tehnic.
Depunere
CV :
cariera@ultramaster.ro (C.o.p.)
ANGAJ ÃM în construcþii. T el.
0720538595. (C.050320200012)
S.C. angajeazã manipulant. T el.
0744752481. (C.050320200009)
ANGAJEZ ºofer TIR cu experienþã
intenaþional, România -Cehia, turret ur.
Tel.
0760660788.
(C.060320200003)
RE S TA URA NT
"La Strada"
angajeazã ospãtar cu experienþã.
Tel. 0732763107. (C.O.P.L.)

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!

S.c. alvimar inOX
eurO PrODuct S.r.l.
anGaJeaZă:

- cOnfecŢiOner
metale ( lăcătuŞ)
- SuDOr În arGOn
tel. 0742.202.955.

S.C. CENTER TEA& CO angajează

S.C. ENERGOMONTAJ
GRUP SRL angajează

Tel. 0730.511.532.

Tel. 0733100721.

SPECIALIST
LICITAŢII PUBLICE.

AUToMACARAgIU.
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membrã a Comitetului de Conducere ºi
sufletul acestei filiale. Înhumarea, va avea loc
în data de 10 martie 2020, la ora 12:00, la
Craiova, la Cimitirul Ungureni.
Sicriul va fi depus la Capela Bisericii "Dimitrie
Decapolitul", str. Fagului, Craiova.
Dumnezeu s-o odihneascã în pace!

AUTO

Ziarul nostru îºi rezervã dreptul de a-ºi selecta clienþii
pentru anunþurile de micã publicitate.
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O FE RTÃ !
Închiriez
camere,
mobilate la vilã, Nord- Kauflflaand, 275
lei/ persoanã. 0772031155. (C.bf:
1759)

CUMPÃR calorifere din fontã ºi
maº ini vechi pentru programul
RABLA. Confecþ ionez caz ane la
com andã.
0742348434.
(C.050320200001)

Mica publicitate

OFER î nchiriere apartament 3
camere, c onf. 2, et. 1, Banat,
centralã, 200 euro. 0721301720.
(C.040220200042)
OFERTA zilei! Garsonierã curte,1
bãiat , 750 inclus utilitãþile.
0743922377. (C.210220200006)
ÎNC HIRIEZ garsonierã curte, 2
bãieþi , 500 lei, inclus utilitãþile.
0743922377. (C.210220200007)
OFER închiriere garsonierã Gãvana
III, bloc nou. Tel. 0765238658;
0744364419. (C.020320200023)
OFER spre închiriere apartament 3
camere, mobilat, Gãvana III, preþ
1.200 lei. T el. 0735523308.
(C.250220200058)
ÎNCHIRIEZ apartament Ultracentral,
de lux, (str. Victoriei), 300 euro. Tel.
0721142341. (C.040320200004)
OFER spre închiriere apartament 3
camere, mobilat, Gãvana III
variant ã, preþ 350 euro. Tel.
0740975852. (C.250220200059)
CAUT colegã apartam ent, zona
Prundu, mobilat, utilat, 400 lei/ lunã.
Te l .
0720125332.
(C.040320200002)
OFER spre închiriere garsonierã
Gãvana II, etaj 1/4, mobilatã, utilatã.
Te l .
0726755407.
(C.260220200010)
O FE R
înc hiriere
garsonierã
mobilatã 25 mp, utilatã, în bloc nou,
zona Teilor, preþ 1.000 lei. Tel.
0753768199 (C.260220200034)
OFER î nchiriere apartament 2
camere, centralã proprie, mobilat
complet, utilat, renovat, Gãvana 2,
în spatele magazinului Profifi.. Tel.
0728964282. (C.270220200022)
PRIMESC în gazdã fatã sau
doamnã, termen lung.
Te l .
0740611802. (C.280220200025)
OFER î nchiriere apartament 2
camere, mobilat, utilat, Banat, 200
euro.
0740066199.
(C.020320200012)
OFER î nchiriere apartament 2
camere, de lux, mobilat, utilat,
Craiovei- bloc nou, 300 euro. Tel.
0756030690;
0799431370.
(C.020320200073)
OFER închiriere o camerã în
apartament, Prundu. 0348/405519;
0724728098. (C.030320200007)
OFER î nchiriere apartament 2
camere, N. Vodã, mobilat, utilat. Tel.
0745209277. (C.040320200005)
OFER î nchiriere apartament 2
camere, ultracentral- Magnolia,
complet renovat ºi utilat, et. 4/ 8,
vedere stradalã, 350 euro. Tel.
0745481677. (C.040320200007)
ÎNCHIRIEZ camere la vilã, zona
Exerciþiu.
Avantajos .
Te l .
0799475802. (C.BF.:1734)
OFER spre închiriere apartament 2
camere, zonã centralã, 150 euro/
lunã.
Te l .
0747652231.
(C.030320200031)
GARSONIERÃ Dedeman, complet
mobilatã, utilatã. Tel. 0740128886.
(C.030320200026)
OFER î nchiriere apartament 2
camere, de lux, în vilã, intrare
separatã, parter, ultramodern,
parcare, B-dul. N. Bãlcescu, nr. 18.
Te l .
0740454690.
(C.030320200036)

Publicitate

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 Limitrofe.
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: studii medii şi
calificare de instalator apă/ instalator instalaţii tehnicosanitare; apt pentru lucrul la înălţime şi manipularea manuală
a maselor; permis de conducere categoria B valabil; constituie
avantaj domiciul stabil în comuna Cocu sau localităţile
învecinate, precum și disponibilitatea de a participa prompt la
intervenţii în caz de avarii.
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 APĂCANAL Manual de calificare/recalificare).
Candidaţii vor depune actele doveditoare de îndeplinire a
condiţiilor de participare la concurs (copia actului de
identitate, copii ale documentelor care atestă nivelul de studii
şi calificare în domeniu, permis conducere categoria B) la
ghişeul unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul
I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 17.03.2020,
inclusiv, orele 16.00.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi
la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele
08.00-16.00.
PUBLICATIE DE VANZARE
LICHIDĂRI INFO CONSULT SPRL in calitate de lichidator judiciar al
debitoarei SC PROIECT ARHI STRUCT SRL, cod de identificare fiscală
16393593, cu sediul social în com. Priboieni, sat Valea Popii, nr.49, jud.
Argeş, număr de ordine în registrul comerţului J03/795/2004, în faliment,
dosar nr.240/1259/2009 pe rolul Tribunalului Specializat Argeş,
organizează in data 17.03.2020, orele 12,00, la sediul lichidatorului
judiciar, str. Republicii, nr. 35, et.2, Câmpulung, jud. Argeş, licitaţie
publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea bunului imobil: Teren
arabil intravilan, în suprafaţă de 6.420 mp, situat în comuna Moşoaia, sat
Hinţesti, punct Acasă, jud. Argeş. Preţul de pornire al licitaţiei este de
13.000 euro, fără TVA. In cazul in care terenul nu se vinde, se va organiza
altă licitaţie publică în data de 31.03.2020, in aceeaşi locaţie şi cu aceleaşi
condiţii.
Ofertanţii trebuie să consemneze o garanţie de 10% din valoarea bunului
ce urmează a fi cumpărat in contul RO09PIRB0301784000001000 deschis
la First Bank SA, Piteşti, pe numele SC Proiect Arhi Struct SRL.
Relaţii
suplimentare
la
telefon
0744.772.619,
mail:
gheorghe.banu@gmail.com.
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SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajează:

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

Se oferă salarii atractive şi negociabile.

Relaţii,la telefoane: 0722844986,0724509988.

ANUNŢ VÂNZRE
LICHIDĂRI INFO CONSULT SPRL in calitate de lichidator judiciar al
debitoarei SC BIFF INTERNATIONAL SRL, CUI 7369952, J03/461/1995,
organizează in data 17.03.2020, orele 11,30, 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 mobile: I.Echipamente tehnologice: Mobilier, aparatură, birotică;
Aparate, instalaţii de măsură şi control, la preţul de 29.237 lei; II. Stocul
de marfă: 40.760 lei. Preţurile sunt fără TVA.
In cazul in care bunurile nu se vând, se va organiza o altă licitaţie publică
in data de 31.03.2020, in aceleaşi condiţii, aceeaşi locaţie şi oră. Ofertanţii
trebuie să consemneze o garanţie de 10% din valoarea bunului ofertat, in
contul RO45 PIRB 0303 7303 7800 1000 deschis pe numele SC Biff
International SRL la FIRST BANK SA-Piteşti. Relaţii suplimentare la
telefonul 0744.772.619, e-mail gheorghe.banu@gmail. com.
ANUNŢ VÂNZARE
SC PENTA MONOLIT SRL, CUI: RO 6750818, societate in faliment, dosar
nr.264/1259/2009, pe rolul Tribunalului Specializat Argeş, prin lichidator
judiciar LICHIDĂRI INFO CONSULT SPRL, organizează licitaţie publică
deschisă cu strigare pentru vânzarea următoarelor bunuri imobile:
1.Imobil, format din teren intravilan 32 mp, pe care se află un garaj(C1),
la preţul de 5.100 lei; 2.Imobil, format din teren intravilan 427 mp, pe
care se află un depozit (C1), la preţul de 63.875 lei; 3.Imobil, format din
teren intravilan 389 mp, pe care se află un atelier(C1), la preţul de 71.750
lei. Preţurile sunt fără TVA.
Licitaţia va avea loc in data de 16.03.2020, ora 11,30, la sediul
lichidatorului judiciar, str. Republicii, nr. 35, et.2, mun. Câmpulung. In
cazul in care bunurile nu se vând, se vor organiza alte licitaţii in datele de
23.03.2020, 30.03.2020, 06.04.2020, 14.04.2020, in aceeaşi locaţie şi
aceleaşi condiţii.
Ofertanţii trebuie să consemneze 10% din valoarea bunului ce urmează a
fi cumpărat, depusă in contul RO88 RNCB 0022 0472 0610 0001 deschis
la BCR-Suc. Piteşti. Relaţii suplimentare la telefoanele 0744.772.619, email 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.

Anun1 public
Privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
S.C DENISSON ENERGY S.R.L prin Zgripcea Danut, anun3ă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul ”Construire statie de
depozitare si distributie a gazelor naturale comprimate la
vehicule (GNCV) si statie de distributie GPL pentru autovehicule„
propus a se implementa în municipiul Pitesti, strada DN 65 B,
km4+970, FN, jude3ul Argeș.
Informa3iile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot
fi consultate la sediul APM Argeș, municipiul Pitești, str. Egalită3ii,
nr.50A, jud. Argeș și la sediul S.C DENISSON ENERGY S.R.L prin
Zgripcea Danut, cu sediul în comuna Selimbar, sat Selimbar,
strada Aleea Monumentului, nr.1, judetul Sibiu în zilele de luni –
vineri, între orele 8-13.
Observa3iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Argeș,
municipiul Pitești, str. Egalită3ii nr. 50A, jud. Argeș.

SOCIETATE cu activitate internaţională angajează

VORBITOR

DE LIMBA FRANCEZĂ.

ANUNŢ VÂNZARE
LICHIDĂRI INFO CONSULT SPRL in calitate de lichidator judiciar al
debitoarei SC Z&Z GRAND CORPORATION SRL, cod unic de inregistrare
16883811, cu sediul social în Piteşti, cartier Trivale, bl. P14, sc. B, ap. 2,
parter, jud. Argeş, număr de ordine în registrul comerţului
J03/1783/2004, număr dosar: 720/1259/2014 pe rolul Tribunalului
Specializat Argeş, organizează in data de 17.03.2020, 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. Calculator INTEL, la preţul de 113 lei; 2.Sistem de supraveghere, la
preţul de 414 lei; 3.Calculator Ultra, la preţul de 87 lei; 4.Centrală termică,
la preţul de 123 lei; 5.Centrală termică, la preţul de 104 lei; 6.Stocul de
marfă, la preţul de 10.156 lei; preţurile nu conţin TVA. Dacă bunurile nu
se vând, se va organiza o altă licitaţie în data de 31.03.2020, în aceeaşi
locaţie şi în aceleaşi condiţii. Ofertanţii trebuie să consemneze o garanţie
de 10% din valoarea bunului mobil licitat, depusă in contul nr.
RO35BTRL00301202M26617XX deschis la Banca Transilvania SA, Piteşti,
pe numele SC Z&Z GRAND CORPORATION SRL, sau cu numerar la sediul
lichidatorului judiciar. Relaţii suplimentare la telefonul 0744.772.619, email gheorghe.banu@gmail. com.
ANUNŢ VÂNZARE
LICHIDĂRI INFO CONSULT SPRL, lichidator judiciar al SC EURO
FORMATESTARE ŞOFERI 2007 SRL, Piteşti, CUI 22411503, dosar
nr.85/1259/210, pe rolul Tribunalului Specializat Argeş, organizează in
data de 17.03.2020, ora 13,00, la sediul lichidatorului judiciar, str.
Republicii, nr. 35, et. 2, Câmpulung, jud. Argeş, licitaţie publică deschisă
cu strigare pentru vânzarea următoarelor bunuri: 1.Autobuz YUTONG,
AG-91-YUL, la preţul de 65.400 lei; fără TVA. Dacă bunul mobil nu se
vinde se va organiza altă licitaţie in 31.03.2020, ora 13,00, in aceeaşi
locaţie şi in aceleaşi condiţii.
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, depusă in contul nr.
RO82BRDE030SV10317080300 deschis la BRD-GSG SA, Piteşti, pe
numele SC EURO FORMATESTARE ŞOFERI 2007 SRL, sau cu numerar la
sediul lichidatorului judiciar. Relaţii suplimentare la telefonul
0744.772.619, e-mail gheorghe.banu@gmail.com.

Arta Meseriaşiilor SCM Pitesti
CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie al Cooperativei ARTA MESERIASIILOR
SCM Piteşti, convoacă în data de 2 APRILIE 202O, orele 13.00, la
sediul societatii din str. C-tin Brâncoveanu nr. 29, ADUNAREA
GENERALA EXTRAORDINARĂ cu următoarea ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea modificării valorii aporturilor individuale ale
membrilor cooperatori la capitalul social şi ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARĂ la orele 13.30 cu următoarea ORDINE DE ZI:
1. Raportul Consiliului de Administraţie, bilanţul, contul de profit şi
pierderi, repartizarea profitului.
2. Aprobarea referatului nr.318/30.12.2019 privind scoaterea din
contul 1068 a sumei de 86.836,13 lei, care împreuna cu profitul net
de 4.438,87 lei să fie rapartizat ca dividend la capitaIul social al
fiecărui membru cooperator
3. Diverse.

Conditii:
- limba franceză citit, scris, vorbit
- bune cunostiţe în utilizarea programelor Microsoft
Office
- permis cat. B. Salariu: 3.000 lei brut.
Tel. 0748 199 496.
S.C. ADL ROM MACHINERY
SRL. angajează

IZOLATORI
TERMICI.

Tel. 0758302074; e-mail
cigcontsal@yahoo.com.

Fabrică de mezeluri
angajează în condiţii
avantajoase

MUNCITORI
CALIFICAŢI şi
NECALIFICAŢI.

Tel. 0731555872.
S.C. ANGAJEAZĂ:

SUDOR POLIETILENĂ
■ SUDOR OŢEL
■ INSTALATOR AUTORIZAT GAZE ■ MECANIC UTILAJE ■ NECALIFICAT. Tel.

■

0720546627. CV, e-mail:
rocipinstalsrl@yahoo.com
DODI PLAST TECH
angajează: BĂRBAŢI şi

FEMEI NECALIFICAŢI
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pentru sortat folie şi

EXTRUDERIST folie cu
experienţă.
Tel. 0756198593.

SOCIETATE COMERCIALĂ
din Măracineni angajează

FEMEIE DE
SERVICIU.

Telefon: 0742.11.77.19
Adresa: Mărăcineni,
Argeşelu, 605 B.

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI,
cu sediul în Piteşti, str. Târgu din Vale nr. 1, scoate la concurs
un post vacant de CONSILIER III S din cadrul
Compartimentului GDPR astfel:
Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea
postului scos la concurs:
- Pregătirea de bază – studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
- Pregătire de specialitate –în domeniul economic, tehnic sau
juridic
Experienţa necesară:
- În muncă - minim 4 ani
- În specialitate - minim 3 ani
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării
acestora: concursul va consta în probă scrisă şi interviu.
Probele se vor susţine la Rectorat, str. Târgu din Vale, nr.1, sala
nr. 12 (Sală Senat) astfel: proba scrisă în data de 01.04.2020,
începând cu ora 8 iar interviul în data de 08.04.2020, începând
cu ora 10.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 23.03.2020, ora
14.00, la sediul Universită/ii, Rectorat –Registratură.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0348 453121 /
102 şi pe site-ul universităţii www.upit.ro rubrica Posturi
vacante.
Notă: Concursul se desfăşoară în baza HGR nr. 286/2011 cu
modificările și completările ulterioare şi regulamentul propriu
de angajare afişat pe site-ul universităţii www.upit.ro.

ANUNĂ DESCHIDEREA STAGIUNII GENERALE A
CURSURILOR DE CALIFICARE, A ANULUI 2020

VINERI, 03 APRILIE 2020
Toate cursurile 700 lei şi plata în 4 TRANŞE

CURSURI PE MESERII, autorizate de Ministerul Muncii
şi Ministerul Educatiei Naţionale, recunoscute intern şi internaţional

● INFIRMIERI
● LUCRATOR in COMERT
● BUCATAR - practică în

● ELECTRICIAN

● INSTALATOR instalaţii

tehnico sanitare şi gaze
● ZIDAR, PIETRAR, TENCUITOR
● OSPĂTAR-CHELNER ● ELECTRICIAN exploatare
practică în restaurant
medie şi joasă tensiune
● COFETAR-PATISER - practică
în laborator de cofetărie-patiserie ● LĂCĂTUŞ MECANIC
restaurant, cu preparate culinare

● MONTATOR PEREŢI şi

PLAFOANE GHIPS CARTON
● DULGHER, TÎMPLAR,
PARCHETAR
● ZUGRAV IPSOSAR
● SUDOR, autorizat ISCIR

Până la data de 25 martie se mai pot face înscrieri la
CURSUL DE STIVUITORIST -1000 ron, calificare si autoriza5ie ISCIR.

OPERATORI introducere, validare, prelucrare date - curs de caliﬁcare autorizat de
Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale
■ SECRETARIAT INFORMATIZAT - în colaborare cu Centrul de Pregă6re în Informa6că Bucureş6 - 400 lei
■ IMPORTANT! CURSUL DE CONTABILITATE - autorizat de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale pentru to6 intreprinzătorii par6culari; evidenta contabila pentru societa6 comerciale - este de 500 lei
■

■ ADMINISTRATOR

IMOBILE - de CONDOMINII (ADMINISTRATOR BLOC)

- Cursul este OBLIGATORIU pentru to6 cei care administreaza imobile si ansambluri reziden6ale;
conform legii 196/2018-în 12 luni to6 administratorii trebuie sa de6na un cer6ﬁcat de caliﬁcare.
Cursul asigura deprinderile necesare exercitarii acestei profesii.

ATENŢIE!!! - toţi administratorii de bloc, ca să mai poata profesa, trebuie sa
efectueze acest curs până în ianuarie 2021!

!!! IMPORTANT – CURSURI NOI:
– PROGRAMATOR – Autorizat intern şi internaţional !!!
– CONSTRUCTOR CĂI FERATE - Autorizat intern şi internaţional !!!

La cursurile pe meserii, pentru lăcătuşi şi sudori, prac6ca se va desfăşura în societăţi de proﬁl.
Cursurile se organizează în săli de clasă moderne din incinta Casei Sindicatelor şi prac4ca în ateliere de specialitate.
Certificatele eliberate poartă antetele Ministerului Muncii, Solidăritaţii Sociale şi Familiei şi
Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului şi sunt recunoscute naţional şi internaţional.

Înscrieri şi relaţii, până vineri, 03.04.2020, la sediul din Piteşti, P-ţa Vasile Milea nr. 3, Casa Sindicatelor,
et.1, Secretariatul ,,A”, tel./fax 0348.401.164, tel. 0723 918 928, zilnic, între orele 9 şi 18.

HOTEL VICTORIA
angajează:
■

electromecanic
■ electrician
■ instalator
■

tel. 0722.32.00.47.
ANGAJEZ

disPecerĂ
taxi.

INSTALATORI

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

MAGAZIN desfacere
PIESE AUTO.

angajează

termo-sanitari

Tel. 0724.594.447.

■ LUCRĂTOR COMERCIAL cu gestiune şi cunoştinţe PC
■ LUCRĂTOR COMERCIAL pt. manipulare mărfuri alimentare

■ INSTALATOR

pentru reparaţii şi întreţinere instalaţii sanitare şi
de încălzire. CV-urile se depun la comargros@ yahoo.com
Rela5ii, la tel.: 0744378026, 0744339891.

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

Firmă de construcţii
angajează:

■

REPREZENTANT

Condiţii: studii superioare (se
poate şi fără experienţă)
■ MECANIC

UTILAJE,

cu categ.B

■ MUNCITOR

S.C. Master Service Solution S.R.L. Piteşti- Argeş,

MECANIC/ELECTRICIAN
angajează:

NECALIFICAT.

în domeniul Service Auto GPL. Salariu motivant.

Tel. 0727703330.

Salariu atractiv.
Tel. 0761.348.179.

TRACTORIŞTI
pentru judeţul Olt.
Salariu atractiv!
Tel. 0761.348.179.

cu experienţă


SUDOR electric şi

CO2.



EXCAVATORIST
/BULDOEXCAVATORIST.
Tel. 0720689965.

Firmă de construcţii
angajează

buldoexcavatorist

Candidatul ideal: - studii de specialitate.
Relaţii, tel. 0248 27 27 97, e-mail:
deltatermoconstruct@yahoo.com;
office@deltatermoconstruct.ro
CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează

GESTIONAR

DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCŢII pentru
punct de lucru Albota. Program de lucru 5zile
/săptămână. Se acordă salariu motivant, bonusuri şi
tichete de masă. Relaţii, la telefon 0744.508.005.

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

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

SC MATO SRL angajează

CONFECŢIONERI

numai cu experienţă în maşina de cusut
pentru salariul de 1.700 lei.
Relaţii, la telefon 0730030066.
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.

S.C. CHEVROLET CC
angajează

ŞOFERI DE CAMION

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

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.

categ. B, C, E/ pentru TIR şi Iveco Daily
pentru transport intern
Relaţii, la tel. 0744 626 100.

SC angajeaza:
■ PROIECTANT

(categoria C+E cu atestat) şi categ. B, pentru
distribuţie carne.
Relaţii la telefoane 0747494071, 0731033575.
CV, pe adresa: daniela.mirea@dumagasagri.ro

GAZE
■ INSTALATOR
GAZE(montat /demontat

INGINERI ■ ŞEFI ECHIPA ■ MUNCITORI
CALIFICAŢI în construcţii civile ■ MUNCITORI
NECALIFICAŢI ■ MECANICI UTILAJE cu carnet
auto cat. C. ■ ECONOMIST

SC REHOMA angajează

■

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

Societate comercială cu activitatea în domeniul
construcţiilor angajează:

Cererile şi CV se trimit la:
manioan@ymail.com
Sau la telefon 0754421618.

contoare gaze).
Tel. 0722301315.

- DULGHERI
- ZIDARI
- MUNCITORI

amenajari interioare şi
exterioare.
Tel. 0724.222.234.

SC CONSTRUCŢII
angajează
în condiţii avantajoase:

- fierari
-dulgheri
-zidari.

Tel. 0774.430.829.

RestauRant
noblesse
angajează

ospătaR
tel. 0721241756.

ŞOFER TIR

Tel. 0732950039,
0723607608.

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.

ROMA2S TRANSYLVANIA
angajează

• 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.roma2sGgmail.com

sC ZIp esCoRt sRl
angajează:

agenţI de
seCuRItate,
- zona Pitesti.
Relaţii la telefon:
0731.010.266 - Iordache Dorel

ZARIS AUTOCOM
angajează: ■ ŞOFERI

DISTRIBUITORI
■ MUNCITORI
NECALIFICATI

■ GESTIONARI
■ PATISER ■ MECANIC.

Salarii superatractive.
Tel. 0724079452,
0729218492.

FIRMĂ distribuţie mezeluri
şi produse alimentare
angajează

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

RESTAURANT angajează

LUCRĂTOR BUCĂTĂRIE

cu sau fără experienţă. Căutăm
persoană serioasă şi muncitoare.
Salariu atractiv şi diverse
beneficii. Pentru a stabili o
întânlire, vă rugăm să ne
contactaţi la tel. 0786029279.

SC angajează

ŞOFER

pe camion de 7.5 t,
pentru Comunitate.

Relaţii, tel. 0729146096.

ŞOFER

ANGAJEZ

TIR pentru extern,
tur - retur.
Tel. 0754812152.

RED PROIECT CONCEPT
angajează

buldoexcavatorist.
Salariu net 4.500 lei.
CV, e-mail:
redproiect
concept@yahoo.com
Tel. 0759 018184.
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categ. C,E, pentru curse turretur, doar din Piteşti.
Week-endurile libere.
Se oferă salaiu între
4.000-4.500 lei/lunar.
Tel. 0770394893.

Vă aşteptăm cu drag!

Tel. 0729113920.

CONDUCĂTORI AUTO

ŞOFER PROFESIONIST,

Comunitate şi
tur - retur.

SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL angajează:
ŞOFER

Pentru dezvoltarea activităţii de distribu/ie carne
de porc, DUMAGAS AGRI SRL din Piteşti,
angajează

S.C. DIVVO S.R.L. angajează

Vă întâmpinăm cu produse de bucătărie, baie, jucării,
unelte şi scule pentru maşini şi grădinărit.

S.C. ANGAJEAZĂ

CONFECŢIONER TÂMPLĂRIE
PVC, CU EXPERIENŢĂ.

Societate comercială
angajează

SC angajează:
 LĂCĂTUŞ MECANIC,

Tel. 0740367287.

S.C. angajează:

tel.0751.842.108.

pentru DEPARTAMENTUL
OFERTARE

PERSOANĂ
SERIOASĂ pentru

AGEXIM SPEDITION
angajează

Marţi, 10 martie 2020

maistru constructor
pentru întreţinere

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

PROINSTAL PIPE SRL,

CHINA MEGA SHOP

Are produse de calitate, marfă nouă de
sezon, la preţuri mici!
AVEM REDUCERI LA ÎNCĂLŢĂMINTE ŞI HAINE.

Publicitate

AICI SE ÎNVAŢĂ O MESERIE!
Atp ARgEș 1990 - Casa Sindicatelor, et. 1, secretariat A, ultracentral

