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

VÂNZÃRI
DIVERSE
STÂLPI, ºpalieri metalici noi pentru
garduri- vie, 2,10 m, 15 lei/ bucatã.
0765376535. (C.030320200010)
VÂND maºinã de spãlat "Indesit";
ºifonier cu douã uºi. 0751631084.
(C.bf: 1805)
VÂND pianinã, perfectã
stare, acordatã. Tel.
0744313866. (C.C: bf.
4882)

joi, 12 martie 2020

ELECTRONICE
ALCOR SERVICE NET
CALCULATOARE
ACCESORII
SERVICE - REFILL

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

E-mail: office@alcornet.ro

VÂNZÃRI
AUTO
ROMÂNEªTI
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)

VÂNZÃRI
IMOBILIARE
GARSONIERE
VÂND garsonierã, apartament cf. 1,
Banat, Calea Bucureºti. Tel.
0742301801. (C.250220200011)
PROPRIETAR, vând garsonierã din
2019, mobilatã, utilatã complet, în
zona Dedeman- Big Gãvana, preþ
47.000, uºor negociabil. Tel.
0746394188. (C.200220200001)
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Aici se oferă

Central, str. Teilor / Exerciţiu,

■ GARSONIERE şi APARTAMENTE de la 50.540 euro
■ Finisaje de lux ■ Compar4mentări generoase.

VÂND garsonierã confort I, 30 mp,
Mãrãcineni.
95.000
lei.
0751631084. (C.080320200035)

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

VÂND BMW 316 i. Tel.
0732437018;
0756290469.
(C.030320200015)
VÂND Renault Clio, an 2002, stare
perfec tã, 37. 000 km rulaþi, preþ
10.000 lei, negociabil. Tel.
0731938912. (C.060320200004)
VÂND VW CRAFTER, an
2007, motor 2.5, dubã 3.5
tone. Tel. 0744313866.
(C.C: bf. 4882)
VÂND VW Tiguan,
fabricaþie, 2009, unic
proprietar, Diesel, 4X4,
extra-full. 0744313866.
(C.C: bf. 4882)

Apartamente
2 camere
2 camere, bloc nou, 2019, Gãvana,
ﬁnisat, preþ accesibil. 0799008822.
(C.o.p.)
VÂND apartament 2 camere la
mansardã, cartier Banat, 35.500
euro, mobilat sau 33.500 euro,
nemobilat. Tel. 0751293777;
0749249442. (C.020320200006)
NEGRU Vodã- spitalul Militar, et. 1,
liber, 48.000 euro, negociabil.
0735550223. (C.110320200013)
VÂND apartament 2 c amere,
Mioveni- zonã centralã, etaj 3, izolat
interior /exterior, centralã proprie.
Tel.
0725974800.
(C.090320200004)
CENTRU- Magnolia, decomandat,
et. intermediar, 57 mp. 0735550223.
(C.110320200014)

Apartamente
3 camere

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

VÂN D apartament 3 cam ere,
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, negociabil. 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)
APARTAMENT 3 camere, Calea
Bucureº ti, zonã deosebitã. Tel.
0799008833. (C.O.P.)
VÂN D apartament Prundu, 3
camere, et. 3, stradal. 0348/405519;
0724728098. (C.030320200008)
VÂN D apartament 3 cam ere,
Craiovei, stradal. Tel. 0741037079.
(C.040320200020)
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, confort
1 decomandat, Trivale- ºcoala 12,
parter, boxã subsol, 68.000 euro
uºor negociabil. Tel. 0761321926;
0731901730. (C.100320200001)
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.0203200004)
VÂND apartament 4
camere, ultracentral,
decomandat, 81 mp,
amenajãri minime, 68.000
euro. Tel. 0746334567.
(C.020320200026)

senzaţii tari!

BRUNETÃ, sexy, te aºtept la mine! Tel. 0742661363.
(C.050320200020)
BRUNETÃ, sunã-mã ºi vin la tine! Piteºti. 0727695729.
(C.090320200005)
BRUNETÃ, serioasã, te aºtept la mine pe tine domn
serios, pentru clipe de vis. Tel. 0721770345.
(C.110320200001)
BLONDÃ, ochii albaºtri, ofer clipe de vis. Tel.
0744958144. (C.BF: 1781)
OFER masaj de relaxare domnilor curaþi ºi generoºi.
Tel. 0755202373. (C.280220200001)

MÃ numesc Cristina. Am 23 de ani, 1,73 înãlþime, ochii
cãprui, ºi aºtept sã petrecem clipe de neuitat. Tel.
0744973060. (C.BF: 1772)
BRUNETÃ 25 ani, te aºtept la mine. Am locaþie.
0741552756. (C.120220200034)
MASAJ de relaxare numai pentru persoane serioase.
0751329835. (C.270220200017)
DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. (C.bf: 1677)
BUNÃ. Sunt Ramona, 23 ani, te aºtept la mine domn
generos! 0758872085. (C.010320200036)

CASE
VILÃ Albota la roºu/ cheie, 42.000/
62.000 euro, 500 mp teren, asfalt.
0723195774. (C.190220200070)
VÂND casã ªtefãneºti C oasta
Câmpului. Toat e utiliãþile. Tel.
0745706342. (C.bf: 1406)

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

VÂND teren str. Baloteºt i. Tel.
0732938094. (C.140220200005)
TEREN intravilan ªtefãneºtiPrimãverii, 8.000 mp, utilitãþi,
parcelabil, negociabil. 0729151416.
(C.bf. 1652)

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

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 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)

CADASTRU
CARTE FUNCIARÃ
Rapid! Ieftin!
Nu se percepe TVA!
0248280813, 0744273422

VÂND casã P+ M, construcþie 2006,
utilitãþ i+ 1.000 mp teren, com.
Bradu.
Tel.
0762123023.
(C.110320200024)
VÂND/ Schimb vilã Trivale, total/
paþ ial.
T el.
0770522462.
(C.060320200018)
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/ Închiriez vilã Gãvana 3,
locubilã, 220 mp, curte 500 mp. Tel.
0745761412. (C.030320200003)
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 casã, Bradu, 8
camere, 4 bãi, living,
bucãtãrie, garaj ºi
camerã depozitare, 380V,
2 centrale, toate
utilitãþile. Pretabil- casã
de seniori. Tel.
0740135566. (C.C: bf.
4882)
VÂND casã, ultracentral,
5 camere, baie,
bucãtãrie, utilitãþi, teren
400 mp. 0740135566.
(C.O.P.)

TERENURI
VÂND teren 1.000 mp, LãngeºtiLunca Corbului. Tel. 0770784676.
(C.240220200059)

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.280220200004)

CERTIFICAT
ENERGETIC

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

VÂND teren industrial 5.000 mp,
Bascov. Tel. 0799008822. (C.o.p. )
VÂND teren intravilan 4.000 mp,
deschidere 35 m, casã bãtrâneascã,
magazie, toate utilitãþ ile, puþ în
curte, 4 euro/mp, Poiana Lacului,
Pãduroiu Argeº. D es chidere pe
douã pãrþi. Posibilitate parcelare.
0723321716. (C.BF: 1721)
VÂND teren intravilan parcelabil,
aproximativ 2.000 mp, com. Bradu.
Tel.
0742045408.
(C.020320200002)
VÂND teren 537 mp, deschidere 22
m, Sm eura de Sus. Tel.
0744285278. (C.030320200005)
VÂND teren 320 mp, Nord 50 de
metri de Spitalul Militar. Tel.
0744881609. (C.040320200014)
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 intravilan 2.200 mp, str.
Mironescu nr. 187, ªtefãneºti. Preþ
14 euro/mp, negociabil. Tel.
0758063388. (C.050320200015)
VÂND teren 500 mp, acte în regulã,
Poieniþele Vâlsanului, lângã pârtia
ski Moliviº, lângã cabane.
0740135566. (C.080320200010)

ASOCIAŢIA DE TINERET SOLARIS
www.certificatenergetic-arges.ro

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.

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 înc hiriat 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)
OFER înc hiriere spaþ iu 20 mp,
Ultracentral. Tel. 0770886849.
(C.110320200055)

ÎNCHIRIERI

MESAJE
ÎNDOLIATE
Familia Gãlãþanu deplânge
trecerea în nefiinþã, dupã o
lungã suferinþã, a lui TEODOR
MARINEAÞÃ.
Împãrtãºind
durerea familiei, ne exprimãm
pe aceastã cale compasiunea
deplinã. Dumnezeu sã îl
odihneascã
în
pace!
(C.110320200043)

PRIMESC în gazdã fatã/ doamnã,
termen lung, 150 lei. 0740611802.
(C.280220200025)
ÎNCHIRIEZ camerã în apartament,
450 lei, + utilitãþi, Gãvana.
0745056440. (C.bf: 1795)
PRIMESC în gazdã 1-2 doamne,
Gãvana II. Tel. 0747400916.
(C.110320200062)

LOCURI DE VECI
VÂND criptã dublã, Cimitir Gãvana
III.
Tel.
0744693641.
(C.110320200054)

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

AUTO
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)
CAU T m enajerã, casã Piteº ti.
Salariu ºi cazare. Tel. 0774984891.
(C.110320200067)

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

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

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)
ZUGRAV.
0721758547.
(C.210220200010)
CAD ASTRU -carte
func iarã!
Terenuri-390 lei! Apartamente-210
lei!
Certiﬁcat
energetic.
0723290682. (C.210220200004)
REPARÃM/ construim acoperiºuri
blocuri/ c ase, montãm tablã tip
Lindab.
Te l .
0759884933.
(C.130220200006)

Ziarul nostru îºi rezervã dreptul de a-ºi selecta clienþii
pentru anunþurile de micã publicitate.
ZIDÃRIE tencuieli, glet, faianþã,
gresie, termosistem. Preþuri f ãrã
concurenþã. Tel. 0745430252.
(C.170220200004)
PR OF ESIONIªTI
executãm
termosistem la blocuri/case,
garanþie.
Amenajãri
interioare/exterioare, gresie, rigips,
glet, parc het, ºape, tencuieli.
Calitate garantatã, preþ accesibil.
Seriozitate. 0755488307. (C .bf:
1761)
TRANSPORT marfã. 0770346626.
(C.260220200016)
FINISÃRI interioare cu preþ redus.
0739915493. (C.020320200008)
CONSTRUIM ºi ﬁnisãm locuinþe.
Tel.
0720538595.
(C.050320200013)
EXECUT zugrãveli, glet, lavabilã,
gresie, faianþã,
parchet, rigips,
tencuialã.
0748145223.
(C.060320200008)
REPARAÞII frigidere la domiciliu.
Ofer garanþie. T el. 0722489115.
(C.090320200002)
IZOLAÞII, zugrãveli, parchet, gresie,
rigips,
tapet.
0756235350.
(C.090320200026)

PIERDERI
PI ERD UT c ertiﬁcat cons tatator
suspendare activitat e 02/ 2017,
aparþinând S.C. Sweet Igi srl, cui
6748702. Se declarã nul.
(C.110320200003)
PI ERD UT c ertiﬁcat cons tatator
sediu ºi certiﬁcat constatator terþi,
aparþinând S.C. M& M Forwarding
SR L, cui 17066980, Piteºt i. Se
declarã nul. (C.110320200004)
PI ERD UT certiﬁcat înregistrare
ﬁscalã pentru soc ietatea Alexim
Robamir SRL, seria B, nr. 2890290/
21.02.2014 ºi certiﬁcat constatator,
nr. 1450/ 10.01.2018. Se declarã
nule. (C.110320200006)
PI ERD UT certiﬁcat înregistrare
ﬁscalã pentru societatea Arca Star
Trans SRL, seria B, nr. 3394073/
23.03.2017 ºi certiﬁcat constatator,
nr. 1459/ 10.01.2018. Se declarã
nule. (C.110320200007)
PI ERD UT certiﬁcat înregistrare
ﬁscalã pentru societatea Badea Top
Trans SRL, seria B, nr. 3447516/
06.11.2017 ºi 2 certiﬁcate
constatatoare, pentru sediu ºi terþi,
nr. 90695/ 27.10.2017. Se declarã
nule. (C.110320200008)
PI ERD UT certiﬁcat înregistrare
ﬁscalã pentru societatea Edy Trans
Speed SRL, seria B, nr. 1382461/
12.09.2008 ºi 2 certiﬁcate
constatatoare, pentru sediu ºi terþi,
nr. 45042/ 21.08.2006. Se declarã
nule. (C.110320200009)
PIERDUT 3 certiﬁcate constatatoare
din data de 06.07.2004, din data de
23.03.2004 ºi din data de
11.11.2011, aparþinând societ ãþii
Dacom iterm Tot al SR L, cui
16263836. Se dclarã nule.
(C.110320200017)

MATRIMONIALE
DESPÃRÞIT, 53-ani, 1.72, doresc
cunoºtinþã doamnã, sincerã, vârsta
apropiatã, pentru relaþie serioasã.
0747400916. (C.250220200051)
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.030320200002)

TÂNÃR, 38 ani, aspect ﬁzic plãcut,
situaþie materialã bunã, caut
doamnã, domniºoarã, pentru
prietenie, cãsãtorie. Tel./ SMS:
0748423472. (C.100320200030)
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)
VÂND pui brack german, 7 luni, preþ
negociabil. Tel. 0773848893.
(C.110320200016)
VÂN D porc de carne. Tel.
0745800324. (C.110320200039)

MICI AFACERI
SOCIETATE
VINDE
DEPOZIT
FRIGORIFIC,
capacitate 81 m.c.
(7.60/ 3.75/ 2.86),
pânâ la - 31 grade.
Tel. 0731977078.

ANGAJÃRI

Vreau sã am un
LOC DE MUNCÃ!
FAMILIE de pensionari cãutãm
sã îngrijim o gospodãrie. Tel.
0755000581.

ANGAJEZ fatã cu experienþã pentru
grãtar.
T el.
0744356419.
(C.130220200003)
S.C. angajeazã mecanic auto pentru
TIR, 24 tone. Salariu 4.000 lei. Tel.
0799700007;
0731900000.
(C.130220200009)
CAUT colaboratori în dom eniul
asigurãrilor cu ori fãrã experienþã,
motivaþie ﬁnanciarã deosebitã. Tel.
0770534390. (C.170220200012)
S.C. angajeazã faianþari, zugravi,
rigipsari, muncitori necaliﬁcaþi. Tel.
0760777077. (C.180220200027)
ANGAJEZ ºofer TIR, cursã tur -retur
România- Franþa. Salariu atractiv.
Te l .
0720202802.
(C.090320200001)
ANGAJ EZ vânzãtor/ vânz ãtoare
aprozar. Salariu motivant. T el.
0761605092. (C.BF: 1661)
CASÃ de M odã angajeazã
croitoreasã. Tel. 0744633641.
(C.240220200020)
S.C. angajeazã manipulant ºi
vânzãtor pentru magazin cereale,
com. Mãrãcineni. Salariu atractiv.
Te l .
0748129070.
(C.240220200062)
ANGAJ ÃM agent/ e de pazã cu
a te sta t.
Obiectiv
Piteºti.
0760274336. (C.240220200082)
ANGAJÃM ºofer categoria C ºi E.
Turcia Polonia, Cehia. T el.
0731900000;
0799700007.
(C.240220200065)
CÃMIN bãtrâni particular angajeazã
inﬁ rmierã.
0766683524.
(C.260220200010)

Angajãm mecanic cu experienþã.
0751360767. (C.f. 3129)

S.C. FARAON SRL ( vis-a-vis de
Filarmonica Piteºti), angajeazã
luc rãtor
(absolvent
ºcoala
profesionalã), în vederea încãrcãrii
cartuº elor pentru imprimante(
inc lusiv
ºcolarizare).T el.
0723577922. (C.260220200011)

" LA Nea Ilie" angajeazã: ospãtãriþe,
spãlãtor vase, grãtaragiu, ajutor
bucãtar.
T el.
0725198004;
0741530683. (C.210220200024)

ANGAJEZ ºoferi cu experienþã pe
ruta România - Franþa, camion 7,5
tone. Salariu atractiv . T el.
0724268382. (C.260220200003)

ANGAJÃM ºoferi conv enþie trei
curse pe zi din Popeºti, Argeº ºi
Miroºi. 0722360767. (C.f. 3129)

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

S.C. ANGAJEAZĂ

MUNCITORI
NECALIFICAŢI.
Tel. 0724295535.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a
acordului de mediu
SC HIDRO ARGES SRL anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Exploatare agregate minerale, terasă mal stang
rau Argeş perimetru Moara Mocanului Est 14, comuna
Leordeni, judeţul Argeş” propus a fi amplasat în comuna
Leordeni, sat Moara Mocanului, jud.Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Arges municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr.50A,
jud. Arges şi la sediul SC HIDRO ARGES SRL in zilele de luni –
vineri, orele 8-13.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Argeş,
municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr.50A, jud. Arges.

ANUNT DE MEDIU
SC Smart Plast Solutions SRL, cu sediul în (adresa) Mioveni,
str. Depozitelor nr. 1A, cartier Clucereasa, judetul Arges,
prin cererea depusa la APM Arges a solicitat emiterea autorizatiei de mediu pentru desfasurarea activitatii: Productie repere injectate din materiale plastice pentru
injectie cod CAEN 2229, în localitatea (adresa) Mioveni,
str. Depozitelor nr. 1A, cartier Clucereasa, judetul Arges.
Informatii referitoare la prezenta activitate, precum si
eventualele sugestii si contestatii se pot obtine, respectiv
depune, in scris, sub semnatura si cu date de identificare la
sediul APM Arges, str. Egalitatii nr. 50, tel. 0248-213200, in
termen de 15 zile lucratoare de la publicarea (afisarea)
anuntului.

Curierul zilei - pag. 9

ÎNGER TEODOR, Deschise-s
porþile spre cer,/când se-nalþã
duhul tãu,/ Doar trupul merge în
mormînt,/ Iar sufletul la
Dumnezeu! Odihnã veºnicã în
mormânt ºi-n cer! Primeºte-l
Doamne lângã tine. Suntem
alãturi de fam. îndoliatã a
preotului, Cãtãlin Marineaþã.
Fam. Bilous.

3 camere, Nord, decomandat, 700
lei.
0735550223.
(C.110320200015)
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APARTAMENT 2 camere, mobilat,
utilat, Gheorghe Doja- Craiovei, 250
euro.
Tel.
0722522791.
(C.110320200010)
OFER î nchiriere apartament 3
camere, c onf. 2, et. 1, Banat,
centralã, 200 euro. 0721301720.
(C.040220200042)
OFER î nchiriere apartament 2
camere, mobilat ºi utilat, Gãvana 3,
Q- uri.
Te l .
0740777790.
(C.020320200001)
OFER închiriere garsonierã Gãvana
III, bloc nou. Tel. 0765238658;
0744364419. (C.020320200023)
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)
CAUT colegã apartam ent, zona
Prundu, mobilat, utilat, 400 lei/ lunã.
Tel. 0720125332. (C.0403202002)
ÎNCHIRIEZ apartament Ultracentral,
de lux, (str. Victoriei), 300 euro. Tel.
0721142341. (C.040320200004)
OFER î nchiriere apartament 2
camere, N. Vodã, mobilat, utilat. Tel.
0745209277. (C.040320200005)
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)

OFER înc hiriere camere la vilã,
zona N. Bãlcescu. 0756274285;
0740454690. (C.030320200038)
OFER înc hiriere apartament 2
camere, de lux, în v ilã, int rare
separatã, parter, ultram odern,
parcare, B-dul. N. Bãlcescu, nr. 18.
Te l .
0740454690.
(C.030320200036)
ÎNCHIRIEZ 3 camere, mobilate, vilã,
curte, centralã proprie, Dobrogeanu
Gherea. 300 euro. Tel. 0799942388.
(C.030320200047)
ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere,
zona Craiovei. Tel. 0742830263.
(C.040320200034)
Ofer s pre închiriere garsonieră
mobilata bloc Academica Prundu.
Tel.0723976811.
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)
O FE RTÃ !
Închiriez
camere,
mobilate la vilã, Nord- Kauﬂand, 275
lei/ persoanã. 0772031155. (C.bf:
1759)
OFER înc hiriere apartament 2
camere, z onã centralã( lângã
Biserica Mavrodolu), mobilat, utilat.
Tel. 0756589887; 0744498597.
(C.b.f. 4443)
PARTICU LAR of er gratuit c asã
bãtrâneascã la curte, zona Cocu- 25
km de Piteºti, unei familii cu serviciu
în Piteºti sau în apropiere, pentru o
perioada
îndelungata. Tel.
0731031114. (C.f. 3429)
OFER înc hiriere apartament 3
camere, Tudor Vladimirescu. Tel.
0741570771. (C.100320200018)
OFERTA zilei! Garsonierã curte,1
bãiat , 550 lei. 0743922377.
(C.210220200006)
OFER înc hiriere apartament 2
camere, ultracentral lângã Centrul
de Afaceri, 290 euro. 0744140485.
(C.030320200009)
OFER spre închiriere garsonierã
mobilatã, Prundu. Tel. 0751755674.
(C.060320200014)
OFER închiriere vilã Trivale, parteretaj 1, 600 euro. 0722680453.
(C.060320200016)
OFER înc hiriere apartament 2
camere, et. 3( mansardã), în vilã,
Trivale, 250 euro, utilitãþi incluse.
0722680453. (C.060320200017)
OFER înc hiriere apartament 2
camere, Gãvana 2, mobilat, utilat.
Te l .
0723666587.
(C.090320200009)
OFER spre închiriere camerã vilã,
platou Prundu. Tel. 0723023753.
(C.100320200015)
OFER închiriere garsonierã zona
Prundu, mobilatã, elec trocasnice
noi, pe termen lung, 500 lei. Tel.
0754971172. (C.110320200002)
OFER înc hiriere apartament 3
camere la casã, intrare separatã,
complet mobilat, utilat, construcþie
2007, str. Victoriei( 80 m de teateul
Al. Davila). Preþ ﬁx 400 euro. Tel.
0732521516 (C.110320200005)
OFER închiriere garsonierã curte,
Prundu, 2 bãieþi- 400/ persoanã, 3
bãieþi/ 300 lei. 0743922377.
(C.110320200027)
OFER înc hiriere apartament 2
camere, la nefumãtori, PrunduR omaria, m obilat, utilat. Tel.
0742292807. (C.270220200027)
OFER spre închiriere garsonierã
nemobilatã, centralã proprie,
renovatã de o sãptãmânã, preferabil
termen lung, Fr. Goleºti. Tel.
0728340553. (C.090320200010)
OFER spre închiriere apartament 4
camere, zonã centralã, 300 euro.
Te l .
0766655832.
(C.090320200001)
O FE R
închiriere
garsonierã
Bãlcescu Rezidenc e, complet
utilatã, mobilatã, inclusiv parcare.
Te l .
0731366106.
(C.090320200007)

Mica publicitate

VÎND teren intravilan 13 km de la
Cornul Vînãtorului, 8.000 mp, 2
euro/ mp, negociabil. Tel.
0726212033. (C.110320200012)

Mica publicitate

ANGAJEZ muncitori în construcþii.
Asigur cazare. 0744355166.
(C.260220200004)

S.C. Angajeazã munc itori î n
domeniul am enajãrilor interioare
(cunoscãtori rigips, glet, vopsea).
T el.
0724201923.
(C.030320200040)

AN GAJEZ ºofer TIR , cu/ fãrã
experienþã pentru transport marfã
intern -internaþional, Turcia. Diurnã/
zi.
Te l .
0754489816.
(C.040320200015)
AN GAJÃM î n construcþii. Tel.
0720538595. (C.050320200012)
ANGAJEZ personal cu experienþã,
curãþãtorie de haine. Tel.
0762277402. (C.100320200017)
S.C . angajeaz ã manipulant. Tel.
0744752481. (C.050320200009)
ANGAJEZ ºofer TIR cu experienþã
intenaþional, România -Cehia, turretur.
Te l .
0760660788.
(C.060320200003)
RESTAUR AN T
"La St rada"
angajeazã ospãtar cu experienþã.
Tel. 0732763107. (C.bf: 1800)
ANGAJÃM femeie pentru curãþenie
salã ﬁtness. Tel. 0772159811.
(C.100320200029)
SOCIETATE construcþii angajeazã
instalator, zugrav, zidar-faianþar,
dulgher ºi ﬁ erari betonist. Tel.
0744324670;
0752072344.
(C.110320200011)
AN GAJEZ urgent 2 bãieþi
necaliﬁcaþi, pentru parc de distracþii
în þarã ºi un ºofer toate gradele cu
ateast.
T el.
0731426312;
0732588699. (C.bf: 1797)
ANGAJÃM ºofer categoria C ºi E.
Turcia Polonia, Cehia. Tel.
0731900000;
0799700007.
(C.240220200065)

ANGAJEZ personal, cunoºtinþe o
limbã strãinã. Tel. 0767772001.
(C.030320200017)

CÃMIN bãtrâni particular angajeazã
inﬁrmierã.
0766683524.
(C.260220200010)

F IRMÃ de Transport persoane
angajeazã ºofer cat. D cu atestat.
Se oferã salariu motivant, condiþii de
muncã foarte bune în conformitate
c u legile în vigoare. Tel.
0734999970. (C.270220200003)
A NG A JE Z
buldoexc avatorist
posesor permis cat. C. Salariu
atractiv+ bonuri. Tel. 0744324676.
(C.280220200008)
C ÃM IN de bãtrâni ªtefãneºt i,
angajeazã asistentã medicalã.
0747136475. (C.020320200047)
ANGAJEZ asistentã cu experienþã
î n recoltare ºi biolog cu liberã
prac ticã.
T el.
0769685506.
(C.030320200002)
ANGAJEZ frizer sau frizeriþã, cu sau
fãrã experienþã. Tel. 0736628823.
(C.bf: 1730)
ANGAJEZ ºoferi convenþie trei
s chimburi,
z ona
C ãlineºtiTopoloveni. Salariu atractiv. Telefon
0722360767. (C.f. 3423)
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ANGAJEZ tâmplar- tapiþer º i
c roit oreasã. Tel. 0720426093;
0743356969. (C.030320200020)

Anunt public privind decizia etapei de încadrare
S.C. CABI MOBILA PAL S.R.L., titular al proiectului: ,,Construire
hala parter înalt, împrejmuire teren", anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de încadrare de catre Agentia
pentru Protectia Mediului Argeş - nu se supune evaluarii
impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată,
pentru proiectul: "Construire hala parter înalt, împrejmuire
teren", propus a fi amplasat în com. Bascov, satul Bascov, str.
Serelor, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o
fundamenteaza pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în
Piteşti, str. Egalitatii nr.50 , judetul Argeş, în zilele de Iunivineri, între orele 10-13, precum şi la urmatoarea adresa
de internet http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la
proiectul deciziei de încadrare în termen de I0 zile de la data
publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Argeş.

Anunţ
Lichidări Info Consult SPRL, lichidator judiciar al SC ROMTUR
INTERNAŢIONAL SRL PITEŞTI, CUI: RO6866058, societate in
faliment, dosar nr.205/1259/2011 pe rolul Tribunalului Specializat
Argeş, organizează in data de 19.03.2020, orele 13,00, 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. Teren extravilan in suprafaţă de 2.107 mp, preţ 11.880lei; 2.Teren
extravilan in suprafaţă de 3.123 mp, preţ 17.010; 3. Teren extravilan
in suprafaţă de 3.188 mp, preţ 18.270. Terenurile sunt situate
localitatea Bumbeşti Jiu, jud. Gorj.
In cazul in care bunurile nu se vând la licitaţia anunţată, se vor
organiza alte licitaţii in datele de 26.03.2020, 02.04.2020,
09.04.2020 şi 23.04.2020, în aceeaşi locaţie şi in aceleasi condiţii.
Ofertanţii trebuie să consemneze garanţia de 10% din valoarea
bunului licitat, cu numerar sau prin depunerea acesteia in contul
RO12PIRB0301766441001000 deschis la FIRST Bank SA, Piteşti, pe
numele SC Romtur Internaţional SRL. Relaţii suplimentare la
telefonul 0744.772.619, e-mail gheorghe.banu@gmail. com.
„Larisa Speed Concept SRL cu sediul social în Comuna Călineşti, sat
Cârstieni, nr. 54, jud. Argeş, având cod de identificare fiscală
30155902 si înmatriculată la ORC Argeş sub numărul J03/609/2012,
reprezentata legal de lichidator judiciar Projuridic IPURL ,
organizează licitaţie publică deschisă cu strigare in zilele de 19, 26,
martie si 2 aprilie 2020 ora 14,00 la sediul filialei UNPIR Argeş, din
mun. Piteşti, B-dul I.C. Brătianu, nr.10, bloc B2, mezanin, jud. Argeş,
pentru vânzarea următoarelor bunuri a caror valoarea estimată de
pia3ă fără TVA este de 9100 lei după cum urmează: Autoturism
Renault Megane AG-13TXC = 4600 lei fără TVA; Maşină pentru
prelucrarea prin aşchiere a metalelor = 2000 lei fără TVA; Generator
Worcraft GC 38000 (2 buc) = 250 lei/buc fără TVA; Amplificator 8
sonde KMU 03 = 2000 lei fără TVA;
În toate cazurile ofertanţii vor trebui să depună o cerere de
participare la licitaţie şi să facă dovada achitării unei cauţiuni de
minim 10% din preţul de pornire la licitaţie în lei fără TVA al
bunurilor, in contul Larisa Speed Concept SRL- societate in faliment
nr. RO34 BREL 0002 0022 1806 0100 deschis la Libra Internet Bank
sucursala Pitesti până in preziua licitaţiei ora 12.00.
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 lei, în termen de maxim 10 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 0729980402 sau 0755745713”.
Anunţ vânzare
Lichidări Info Consult SPRL in calitate de lichidator judiciar al debitoarei
SC Finex SRL-în faliment, cu sediul social în Costeşti, str. Pieţei Grădina
de Vară, jud. Argeş,
CUI: 161759, J03/970/1991, dosar nr.
1626/1259/2009 pe rolul Tribunalul Specializat Argeş, organizează in data
26.03.2020, orele 12,30, la sediul lichidatorului judiciar din Câmpulung,
str. Republicii, nr.35, et.2, jud. Argeş, licitaţie publică deschisă, cu
strigare, având ca obiect vânzarea următoarelor bunuri: I. ACTIV situat
în Costeşti, strada Luncilor, jud. Argeş, compus din: 1.Teren intravilan cu
suprafaţa de 5.605 mp; 2.Birou administrativ şi Hală producţie; 3.Instalaţii
tehnice, în număr de 33 bucăţi, la preţul total de 742.326 lei, exclusiv TVA.
In cazul in care bunul imobil nu se vinde, se vor organiza alte licitaţii
publice deschise in datele de 02.04.2020, 09.04.2020 şi 16.04.2020, orele
12,30, aceleaşi condiţii şi locaţie.
Ofertanţii trebuie să consemneze o garanţie de 10% din valoarea activului
ofertat, depusă in contul RO41PIRB0301770237001000 deschis pe
numele SC Finex SRL la FIRST BANK SA-Piteşti.Relaţii suplimentare la
telefonul 0744.772.619, e-mail gheorghe.banu@gmail.com.
Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la licitaţie sunt
invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar până la data stabilită pentru
vânzare.

S.C. ANGAJEAZĂ

ŞOFERI TIR

pentru Comunitate.
SALARIU 2.350 euro.
Tel. 0733799935;
0736620666.

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.

ROMA2S TRANSYLVANIA
angajează

• LĂCĂTUŞI MECANICI pentru
structuri metalice,
cunoastere desen tehnic
• SUDOR
• INGINER SUDOR obligatoriu diploma
Inginer Welding
European.
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Se oferă: salariu motivant,
bonuri de masă, contract pe
perioada nedeterminată.
Detalii la 0728 27 22 95.
commercial.roma2sBgmail.com

SC ZIP ESCORT SRL
angajează:

AgEnţI dE
SECuRITATE,
- zona Pitesti.
Relaţii la telefon:
0731.010.266 - Iordache Dorel

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează
pentru DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCŢII.
■ STIVUITORIŞTI ■ OPERATORI
POD RULANT ■ GESTIONARI
■ ŞOFERI categ. C+E cu atestat marfă
■ MANIPULANŢI MARFĂ
■ VÂNZĂTORI UNELTE ŞI SCULE.
Program de lucru 5zile /săptămână. Se acordă
salariu motivant, bonusuri şi tichete de masă.
Relaţii, la telefon 0744.508.005.

S.C. CENTER TEA& CO angajează

SPECIALIST
LICITAŢII PUBLICE.
Tel. 0730.511.532.

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

MECANIC/ELECTRICIAN UCENIC
angajează:

în domeniul Service Auto GPL. Salariu motivant.

Tel. 0727703330.

SOCIETATE cu activitate internaţională angajează

VORBITOR

DE LIMBA FRANCEZĂ.

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.

”SEGULA INTEGRATION”- ROMANIA





LĂCĂTUŞ MECANIC
ŞEF ECHIPA
ŞEF ŞANTIER

ANGAJEAZA

Cerinţele postului: ■ experienta în domeniu
■ cunoaşterea limbii franceze (engleza constituie un
avantaj)
Dăcă sunteţi interesaţi de un loc de muncă ce vă oferă:
■ Contract de munca pe perioada nedeterminata
■ Conditii de munca si salarii motivante ■ Prima de
Paste, de Craciun, de Vacanta ■ Tichete de masa (15
lei/tichet) ■ Decontare transport ■ Formare continua ■
Posibilitate de deplasare in strainatate, in functie de postul ocupat.
Aşteptăm candidaturile dumneavoastră la
Fax 0372 137 150
sau e-mail: recrutare@segulasir.ro;
m.sandulescu@segulasir.ro
CV-urile pot fi lăsate şi la sediul societăţii:
Mioveni, DC83 Clucereasa(lângă Calea ferată)

S.C. ANGAJEAZĂ

CONFECŢIONER TÂMPLĂRIE
PVC, CU EXPERIENŢĂ.
Tel. 0729113920.

SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET,
situat în Comuna Brădule&, Sat Brădetu jud. Argeș, in conformitate
cu prevederile H.G. nr. 286/2011 - cu modificările și completările
ulterioare, scoate la CONCURS, pentru ocuparea pe perioadă
determinată (pana la revenirea pe post a titularului), postul
contractual temporar vacant de „INFIRMIERA - cod C.O.R.
532103 ” nivel de studii generale, situat la pozi-ia 63 in ștatul
de func-ii al unită-ii spitalicești.
Concursul va consta in probă scrisă și interviu și va avea loc
conform următorului calendar:
- Pană in data de 23 martie 2020 ora 14:00, depunerea dosarelor
de concurs;
- In data de 24 martie 2020 ora 11:00, selec&ia de dosare și
afișarea rezultatelor;
- Pana la data de 25 martie 2020 ora 14:00, depunerea
contesta&iilor la selec&ia de dosare;
- Pana la data de 26 martie 2020 solu&ionarea contesta&iilor la
selec&ia de dosare si afișarea rezultatelor;
- In data de 31 martie 2020 ora 10:00 proba scrisă;
- Pana la data de 01 aprilie 2020 ora 14:00 depunerea
contesta&iilor la proba scrisă;
- In data de 02 aprilie 2020 solu&ionarea contesta&iilor și afișarea
rezultatelor la proba scrisă ;
- In data de 03 aprilie 2020 ora 10:00 proba interviu;
- Pana la de 06 aprilie 2020 ora 14:00 depunerea contesta&iilor la
proba de interviu;
- In data de 07 aprilie 2020 solu&ionarea contesta&iilor și afișarea
rezultatelor la proba de interviu, validarea si afișarea rezultatelor
finale.
Condi&ii specifice:
Conform Ordinului nr. 1470/2011 cu modificările și completările
la zi, postul scos la concurs necesită 6 luni vechime in activitate.
Bibliografia, tematica, condi&iile de participare și actele necesare
pentru inscriere la concurs sunt afișate la avizier precum și pe
site-ul unită&ii. Relaţii suplimentare la Biroul Resurse Umane
/ Compartiment Juridic – telefon 0248267756/int.220

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

● MONTATOR PEREŢI şi

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

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)

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.
Firmă de construcţii
angajează:

■

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

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.
S.C. ANGAJEAZĂ:

■ MUNCITOR
NECALIFICAT.

Salariu atractiv.
Tel. 0761.348.179.

0720546627. CV, e-mail:
rocipinstalsrl@yahoo.com

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 MATO SRL angajează

ZARIS AUTOCOM
angajează: ■ ŞOFERI

DISTRIBUITORI
■ MUNCITORI
NECALIFICATI

■ GESTIONARI
■ PATISER ■ MECANIC.

Salarii superatractive.
Tel. 0724079452,
0729218492.

Relaţii, la telefon 0730030066.

Societate comercială
angajează

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

SC REHOMA angajează

- DULGHERI
- ZIDARI
- MUNCITORI

amenajari interioare şi
exterioare.
Tel. 0724.222.234.

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

CONDUCĂTORI AUTO

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

LUCRĂTOR BUCĂTĂRIE

Angajăm

OPERATOR UTILAJ
JCB - 3 tone.

Salariu atractiv.
Relaţii, la telefon:

0740798794.

automacaragiu.
Tel. 0733100721.

ŞOFER,
ANGAJEZ

la LABORATOR

COFETARIE.

Tel. 0745091971.

■

maiStru coNStructor
pentru întreţinere

ELEctromEcaNic
ELEctriciaN
■ iNStaLator
■
■

Tel. 0722.32.00.47.

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.

categ. B, C, E/ pentru TIR şi Iveco Daily
pentru transport intern

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

Relaţii, la tel. 0744 626 100.

Firmă de construcţii
angajează

buldoexcavatorist

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

SOCIETATE COMERCIALĂ
din Măracineni angajează

ANGAJEZ

FEMEIE DE
SERVICIU.

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

DiSPEcErĂ
taxi.
tel.0751.842.108.

SccoNSutiLtEHNoProDSrLangajează:

mEcaNicbuLDoExcavator ■ mEcaNic
miNiÎNcĂrcĂtor ■ mEcaNicExcavator
PNEuri ■ muNcitorNEcaLificat ■ Pavator
■ ZiDarPiEtrar ■ Zugrav ■ SuDor■ SuDor
PoLiEtiLENĂ ■ fiErarbEtoNiSt
■ LĂcĂtuŞmEcaNic.
■

Se oferă salarii atractive şi negociabile.
relaţii,latelefoane:0722844986,0724509988.

angajează

ŞOFERI DE CAMION

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

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

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. DIVVO S.R.L. angajează

ŞOFER PROFESIONIST,

categ. C,E, pentru curse turretur, doar din Piteşti.
Week-endurile libere.
Se oferă salaiu între
4.000-4.500 lei/lunar.
Tel. 0770394893.

SC angajeaza:
■ PROIECTANT

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

SC CONSTRUCŢII
angajează
în condiţii avantajoase:

- fiErari
-DuLgHEri
-ZiDari.

Tel. 0774.430.829.

DODI PLAST TECH
angajează: BĂRBAŢI şi

FEMEI NECALIFICAŢI
pentru sortat folie şi

EXTRUDERIST folie cu
experienţă.
Tel. 0756198593.

S.C. RO GROUP INTERNAŢIONAL S.R.L., titular al
proiectului: ,,Desfiinţare terasă, construire hale ", anunţă
publicul inreresat asupra luării deciziei etapei de încadrare
de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul:"Desfiinţare terasa, construire hale"
propus a se realiza în Piteşti, str. Depozitelor, nr. 41A,
judeţul Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o
fundamentează, pot fi consultare la APM Argeş cu sediul în
Piteşti, str. Egalităţi, nr. 50, judeul Argeş, în zilele de lunivineri, între orele . 10.00-13.00, precum şi la urmăoarea
adresă de interner http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la
proiectul deciziei de încadrare la sediui APM Argeş, în
termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina
de internet a APM Argeş.
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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.

S.C. ENERGOMONTAJ
GRUP SRL angajează

angajează:

SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL angajează:
ŞOFER

CONFECŢIONERI

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

HOTEL VICTORIA

S.C. CHEVROLET CC

Joi, 12 martie 2020

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

■

UTILAJE,

cu categ.B

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

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 prac3ca 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.

REPREZENTANT

pentru DEPARTAMENTUL
OFERTARE

- 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.

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

Publicitate

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

