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

Mica publicitate

Modalitãþi de preluare a anunþurilor de micã publicitate:
NU se preiau anunţuri imobiliare, prestări servicii, angajări, matrimoniale, decese,
comemorări, citaţii, mici afaceri, magie, meditaţii. Tel. 0248 215 740, 0248 215 726. Nu se primesc pe e-mail.
● Anunţurile de deces, comemorare, matrimoniale, senzaţii tari şi citaţii se preiau numai pe baza cãrţii de identitate.
Se poate solicita CI şi la alte genuri de anunţuri.
● Anunþurile se primesc în zilele lucrãtoare, luni - vineri, între orele 9 ºi 15, (situatie pe durata crizei medicale COVID19).
● Tarifele sînt postate pe www.curier.ro, la secþiunea publicitate.

Anunturile de mica si mare publicitate sînt postate pe www.curier.ro, PUBLICITATE PDF
MAGAZIN STAŢII RADIO AUTO PITEŞTI

Oferă o gamă largă de Staţii Radio CB, STORM, AVANTI,

MEGAWAT, PNI, TTI, CRT, PREZIDENT, MIDLAND şi
hărţi GPS, la PREŢURI AVANTAJOASE.
Efectuăm reparaţii, montaj, calibrări şi asigurăm
mentenanţă. Magazinul este situat pe Calea
Câmpulung nr. 2B, lângă Service Calypso.
Tel. 0767674294 / Facebook Ovidiu Radu

VÂNZÃRI
DIVERSE
VÂND 2 pavilioane apicole. Tel.
0767003901. (C.270120200006)
STÂLPI, ºpalieri metalici noi
pentru garduri- vie, 2,10 m, 15 lei/
bucatã.
0765376535.
(C.030320200010)

VÂND 35 familii de albine cu
regim din anul 2019. Preþ
negociabil. Tel. 0722394979.
(C.190320200005)
VÂND familii de albine, avantajos.
Te l .
0763746652.
(C.190320200026)

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

STRÃINE
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)

VÎNZÃRI
IMOBILIARE
GARSONIERE

Aici se oferă

Apartamente
2 camere
2 camere, bloc nou, 2019,
Gãvana, fifinnisat, preþ accesibil.
0799008822. (C.o.p.)
PROPRIETAR vând apartamente
vilã, 2 camere, modern, Banatului.
0721918129;
0744896025.
(C.100120200009)
VÂND apartament 2 camere,
Mioveni- zonã centralã, etaj 3,
izolat interior /exterior, centralã
proprie.
Te l .
0725974800.
(C.090320200004)

Apartamente
3 camere
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
Bucureºti, zonã deosebitã. Tel.
0799008833. (C.O.P.)
VÂND apartament 3 camere,
decomandat, confort 1, 8/8. Preþ
negociabil. Tel. 0731350128.
(C.090320200005)
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), 59.500 euro, negociabil.
0722247636. (C.180320200004)

Apartamente
4 camere
VÂND apartament 4 camere, 85
mp, decomandat, zona Big, etaj
1/4, preþ negociabil. Tel.
0745049311. (C.170320200015)

CASE

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

VÂND casã la cheie Smeura lângã tipografifiee. Tel. 0744673219.
(C.130220200008)
VÂN D casã ªtefãneºti Coasta
Câmpului. Toate utiliãþile. Tel.
0745706342. (C.bf: 1406)
VÂND casã str. Baloteºti, lângã
pãdure, 2019, 4 dormitoare, 2 bãi,
95.000 euro. 0799008822.
(C.O.P. )
VÂND/ Închiriez vilã Gãvana 3,
locubilã, 220 mp, curte 500 mp.
Tel.
0745761412.
(C.030320200003)
VÂN D casã Mioveni, cartier
Colibaºi, 133 mp, D+ P ºi teren
intravilan 8.870 mp, cu anexe.
Posibilitãþi
parcelare.
0740623426. (C.030320200019)
VÂN D casã la r oºu, 83 mp,
Stolnici- Izbãºeºti, o camerã
locuibilã, teren 1.065 mp,
cadastru, intabulare, 6.500 euro,
negociabil.
0348/411288.
(C.040320200033)
URGENT! Vilã la cheie Trivale,
sub preþ de apartament, fond nou
+ parcele teren. 0748025725.
(C.090320200001)
VÂN D/ schimb casã Budeasa,
renovatã total, toate utilitãþile, totul
nou
. Te l .
0734917003
(C.160320200008)
VÂND casã,
ultracentral, 5 camere,
baie, bucãtãrie,
utilitãþi, teren 400 mp.
0740135566. (C.C:bf
4882)
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)

TERENURI
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)

senzaţii tari!
D O A MN Ã
m a tu r ã .
Te l .
0723035575.
(C.180320200003)
Extragere fãcutã pe 24/03/2020 15:23:53 pentru
data de 25/03/2020
BRUNETÃ 25 ani, te aºtept la mine. Am locaþie.
0741552756. (C.240320200002)

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

VÂND teren intravilan 4.000 mp,
deschidere 35 m,
ca sã
bãtrâneascã, magazie, toate
utilitãþile, puþ în curte, 4 euro/mp,
Poiana Lacului, Pãduroiu Argeº.
Deschidere pe douã pãrþi.
Posibilitate
parcelare.
0723321716. (C.BF: 1721)
TEREN intravilan ªtefãneºtiPrimãver ii, 8.000 mp, utilitãþi,
parcelabil,
negociabil.
0729151416. (C.bf. 1652)
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 urgent sub preþul pieþei,
teren 1.435 mp, Trivale- cartier
vile, cu utilitãþi. Tel. 0748025725.
(C.270120200022)

CERTIFICAT
ENERGETIC

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

AVANTAJOS! 6.500 mp industrial,
sens
giratoriu
V a mã .
0748025725. (C.090320200002)
OFERTÃ! 500 mp,Trivale- str.
Prunilor, între vile. 0748025725.
(C.090320200003)
VÂND teren intravilan + 0.92 ha
(2x 0,46), Suseni. 0723698491.
(C.090320200016)
VÂN D teren 700 mp, varianta
Piteºti Slatina. Tel. 0741066632.
(C.150320200010)
VÂND teren 900 mp, Piteºti, str.
Baloteºti. Tel. 0732938094.
(C.170320200013)
VÂND teren 500 mp,
acte în regulã,
Poieniþele Vâlsanului,
lângã pârtia ski Moliviº,
lângã cabane. Tel.
0742661363. (C.bf. C:
4882)
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
OFER spre închiriere 45 mp,
Exer ciþiu
-piaþa
Traian.
0744860702. (C.280220200013)

OFER închiriere apartament 3
camere, conf. 2, et. 1, Banat,
centralã, 180 euro. 0721301720.
(C.200320200001)

HALĂ SERVICE,

OFER închiriere apartament 2
camere, zonã centralã( lângã
Biserica Mavrodolu), mobilat,
u ti l a t .
T el.
0756589887;
0744498597. (C.b.f. 4443)

ÎNCHIRIEZ camerã 13 mp, Bd.
Republicii
nr .
112.
T el.
0721240729. (C.120320200010)

PARTICULAR ofer gratuit casã
bãtrâneascã la curte, zona Cocu25 km de Piteºti, unei familii cu
serviciu în Piteºti sau în apropiere,
pentru o perioada îndelungata.
Tel. 0731031114. (C.f. 3429)

ÎNCHIRIEZ

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

OFER închiriere spaþiu birouri 70
mp, utilat, mobilat. 0741066632.
(C.150320200011)

OFERTA zilei! Garsonierã curte,1
bãiat , 550 lei. 0743922377.
(C.210220200006)

ÎNCHIRIERI

PROPR IETAR, ofer închir iere
apartament
2
camere,
ultracentral, etaj 1/4, lux,
(deasupra restaurant Matteo), 330
eur o/
lunar.
0737794785.
(C.030320200013)

P RO P RI E T A R
închiriez
apartament
vilã, 2 camer e,
modern, Banatului. 0721918129;
0744896025. (C.100120200008)

OFER închiriere apartament 2
camere, N. Vodã, mobilat, utilat.
Te l .
0745209277.
(C.040320200005)

VÂND clãdire 400 mp, (3 nivele +
subsol) pretabil orice, cu vad.
0741066632. (C.150320200012)

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.
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BR UN ET Ã, sunã-mã ºi vin la tine! Piteºti.
0727695729. (C.230320200011)
MASAJ de r elaxare numai pentru per soane
serioase. 0751329835. (C.270220200017)
BR UN ET Ã, sexy, te aºtept la mine! Tel.
0742661363. (C.190320200003)

Central, str. Teilor / Exerciţiu,

■ GARSONIERE şi APARTAMENTE de la 50.540 euro
■ Finisaje de lux ■ Compar/mentări generoase.

Miercuri, 25 martie 2020

VÂND pianinã, perfectã
stare, acordatã. Tel.
0744313866. (C.C: bf.
4882)

VÂND garsonierã zona Craiovei,
et. 3. Tel. 0728062240.
(C.180320200007)

CASE NOI, GĂVANA 3,

Mica publicitate

En gross-ul lEgumE fructE,
din str. Depozitelor nr. 7,

oferă spaţii de închiriat.
Aici puteţi să vindeţi legume şi fructe şi din
producţia proprie pe baza certificatului de
producător atât din standuri închiriate cât
şi din maşină direct.

Vă aşteptăm!
Preţurile sunt accesibile!

Miercuri, 25 martie 2020

Relaţii direct la sediul firmei.
Tel. 0755.12.22.42.
OFER spre închiriere garsonierã
Spitalul Militar, plata anticipat pe 2
lu n i,
800
lei/lunã.
Te l .
0722913063. (C.060320200006)
OFER spre închiriere apartament
2 camere, cart. Cr aiovei. Tel.
0744302446. (C.060320200009)
OFER spre închiriere apartament
4 camere, zonã centralã, 300
euro.
Tel.
0766655832.
(C.090320200001)
OFER închiriere garsonierã curte,
Prundu, 2 bãieþi- 400/ persoanã, 3
bãieþi/ 300 lei. 0743922377.
(C.110320200027)
OF ER închiriere apartament 2
camere, centralã proprie, mobilat
complet, utilat, renovat, Gãvana 2,
în spatele magazinului Profifi,, 200
euro.
Tel.
0728964282.
(C.120320200023)
OFER spre închiriere garsonierã
confort 1 Exerciþiu, mobilatã
utilatã.
Te l .
0723448911.
(C.160320200007)
PRIMESC în gazdã zona Nord,
intrar e
separatã.
Te l .
0799397800. (C.180320200006)
PRIMESC în gazdã fatã/ doamnã,
termen lung, 150 lei. 0740611802.
(C.090320200005)
ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere,
T. Vladimirescu, complet utilat ºi
mobilat. Preþ 270 euro, negociabil.
Tel. 0744313776. (C.O.P.L. )
CAUT colegã apartament, zona
Prundu, mobilat, utilat, 400 lei/
lunã.
Te l .
0720125332.
(C.200320200004)

ÎNCHIRIEZ camere curte, zona
Argeºana, 275 lei, inclus utilitãþi.
0758625780. (C.200320200006)
OFER închir iere apartament 2
camere, Trivale, confort II, etaj 3.
0748815103. (C.190320200020)
PRIMESC în gazdã la casã (casã
/curte)
P o l i þi e R ãzboieni.
0773331186. (C.190320200024)

LOCURI DE VECI
VÂND cavou 8 locuri, Cimitir "Sf.
Gheorghe" construcþie 2019. Tel.
0744693641. (C.110320200053)
VÂND 2 cripte în cimitirul Valea
Mare- Zãvoi. Tel. 0762080803.
(C.180320200001)

CUMPÃRÃRI
DIVERSE
CUMPÃR garsonierã zona
Gãvana, Dedeman, Auchan Nord, et. intermediar. Tel.
0720045049. (C.210220200014)

MEDITAÞII
CAUT profesor/ profesoarã de
fifizzicã pentru meditaþie elev clasa
a- IX-a. Tel. 0760116141.
(C.020320200013)

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

MESAJE ÎNDOLIATE
fletele noastre,
CU adîncã durere în sufle
familiile Malacu ºi Stoica, anunþã cã dupã o
mare suferinþã, a încetat din viaþã,

doamna POPESCU MARIA
(MIOARA).
Înmormîntarea va avea loc la cimitirul Sf.
Gheorghe, în data de 25.03.2020, ora 12.

Nu te vom uita niciodatã!
Odihneºtete în pace!
ASOCIAÞIA de proprietari Teilor 36 C, anunþã cu durere trecerea în
nefiinþã, a celui ce a fost inspector B.C.R , NISTOR GHEORGHE.
Dumnezeu sa-l odihneascã în pace! (C.mb)

COMEMORÃRI
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DUMNEZEU
SÃ-I ODIHNEASCÃ!
Se împlinesc 7ani de la dispariþia scumpului
nostru fiu, DOBROIU ION SORIN, în vârstã de
42 ani, lãsând în urmã o soþie cu doi copii,
pãrinþii, sora, cumnatul, nepoþii. Dumnezeu
sã-l odihneascã în pace! (C.O.P.L. )
Se împlinesc 7 ani de la dispariþia scumpului
nostru fiu, DOBROIU VICTOR, în vârstã de 49
ani, lãsând în urmã o soþie cu trei copii, pãrinþii,
sora, cumnatul, nepoþii. Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace! (C.O.P.L. )

PRESTÃRI
SERVICII
REPARAÞII MAªIN I SPÃLAT
A UT O M A T E C OCIOABÃ.
G A RA NÞ I E
12
L U N I.
DEPLASARE
G R A T U IT Ã .
0248/645543;
0723321716;
0748331545. (C.231220190007)
TRAN SPOR T
mobilã.
0746063023. (C.060120200018)
CAD ASTR U-carte
funciar ã!
Terenuri-390 lei! Apartamente210 lei! C ertifificcat energetic.
0723290682. (C.210220200004)
TRAN SPOR T
marfã.
0770346626. (C.260220200016)
EXEC UTÃM lucrãr i construcþii,
demolãri ºi hidroizolaþii. Transport
mo l o z .
Te l .
0756314721.
(C.280220200014)
A ME N A J Ã R I
interioar e.
0754439345. (C.190320200036)

MATRIMONIALE
40 AN I, dor esc cunoºtinþã
doamnã plinuþã, indiferent de
vâr stã.
0760444453.
(C.020320200010)
TÂNÃR, 1.75/ 80, locuinþã,
serviciu, auto doresc cunoºtinþã
doamnã,
pentru
prietenie/
cãsãtorie.
0756303583.
(C.120320200038)
DOMN, 48 ani, divorþat, caut
doamnã
pentru
prietenie,
cãsãtorie.
Seriozitate.
0759533544. (C.160320200003)
TÂNÃR, înalt, sincer, nealcoolic,
am un bãiat caut domniºoarã/
doamnã, serioasã, frumoasã
pentru prietenie/ cãsãtor ie.
0755386700. (C.240320200002)
TÂNÃR, 1,85, br unet, ochii
albaºtri, singur , 39 ani, casã,
ser viciu, fãrã vicii, doresc sã
cunosc o fatã, 30-40 ani, pentru
cãsãtorie. Seriozitate. T el.
0746087163. (C.bf: 1840)

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

ANGAJÃRI
CENTRUL Meserii Argeº- cursuri
autorizate: frizerie, coafurã, manipedi; stilist unghii; maseur;
bucãtar; ospãtar; brutar; mãcelar;
cofetar;
l u c r a to r
comer þ;
constructor;
sudor;
stivuitorist(ISC IR ),
agent
securitate; infifirrmierã; orice
meserie. Mininum 450 lei, sprijin
angajare. Cãutãm colaboratori
atragere cursanti. Oferim 40
lei/cursant înscris; 2.000 lei pentru
28
cursanþi/
meser ie.
0751855929;
0726964482;
0 7 6 3 2 4 7 4 7 7 ;
cu r s u ri _ ro m a n ia @ ya h o o . co m ;
w w w . c u r s u r i - c a l i fi c a r e autorizate.ro (C.f. 3070)
S.C . angajeazã muncitor i în
construcþii pentru deplasãri în
þarã. Asigurãm: transport, cazare,
diurnã. Posesorii de permis cat. B
constituie
avantaj.
T el.
0746202750. (C.200320200002)
S.C . angajeazã mecanic auto
pentru TIR, 24 tone. Salariu 4.000
le i.
T el.
0799700007;
0731900000. (C.130220200009)
ANGAJÃM ºofer categoria C ºi E.
Turcia Polonia, Cehia. T el.
0731900000;
0799700007.
(C.240220200065)

Ziarul nostru îºi rezervã dreptul de a-ºi selecta clienþii
pentru anunþurile de micã publicitate.

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!

ANGAJEZ ºoferi cu experienþã pe
ruta România - Franþa, camion 7,5
tone. Salariu atractiv. Tel.
0724268382. (C.260220200003)
S.C. angajeazã faianþari, zugravi,
rigipsari, muncitori necalifificcaþi.
Tel. 0760777077. (C.18022027)
SOCIETATE angajeazã muncitori
califificcaþi ºi necalifificcaþi în
construcþii. Salariu atractiv. Tel.
0756314721; 0733029902. (C15)
ANGAJEZ frizer sau frizeriþã, cu
sau fãrã experienþã. Tel.
0736628823. (C.bf: 1730)
ANGAJEZ tâmplar- tapiþer ºi
croitoreasã. Tel. 0720426093;
0743356969. (C.030320200020)
ANGAJÃM mecanic întreþinere
pentru carmangerie ºi vânzãtoare
magazin carne( piaþa Gãvana).
Tel. 0746174727; 0722232328.
(C.060320200002)
R ESTAU RANT
"La Strada"
angajeazã ospãtar cu experienþã.
Tel. 0732763107. (C.bf: 1800)
ANGAJEZ ºofer taxi. Obligatoriu
cu atestat. Tel. 0765095160.
(C.120320200040)

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

AN GAJEZ paznic pentru lac
pescuit, fãrã cazier, fãrã obligaþii.
Salar iu
avantajos.
Te l .
0757295066. (C.160320200010)
S.C de construcþii angajeazã
ºofer categoria B, pentru deplasãri
în þarã. Tel. 0746202750.
(C.200320200003)
AN GAJEZ ºofer TIR cu /fãr ã
experienþã, pe þarã. Salar iu
atractiv.
Tel. 0747681475.
(C.190320200014)
AN GAJEZ ºofer cu atestat ºi
servant pentru aotu vidanjã. Tel.
0726317722.

Vreau sã am un
loc de Muncã!
FAMILIE
de
pensionari
cãutãm sã îngrijim o
gospodãrie. Tel. 0755000581.

S.C. angajeazã muncitori în
construcþii pentru deplasãri în
þarã. Asigurãm: transport, cazare,
diurnã. Posesorii de permis cat. B
constituie
avantaj.
Te l .
0746202750. (C.20030002)

SUBSCRISA M CARBON PARTS MCP S.R.L., societate în faliment, cu
sediul social în mun. Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 121, bl.A9, sc.B,
et.2, ap.4, jud. Argeş; CIF: 16581813, J03/1187/2004, prin lichidator
judiciar, organizează licitaţie publică deschisă cu strigare pentru
bunurile mobile din patrimoniul debitoarei respectiv stocuri de
materii prime, materiale, obiecte de inventar, produse finite, folosite
pentru realizarea de caroserii din fibre de carbon- keblar.
Preţul de pornire pentru fiecare bun mobil în parte la licitaţiile
organizate va fi egal cu 100% din valoarea estimată prin Raportul de
evaluare din 19.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat
Licita.ia pentru valorificarea acestor bunuri vor avea loc la ora 11.00
în ziua de 23.03.2020 la sediul profesional al lichidatorului din Piteşti,
str. Maior Ghe. Şonţu, bl. D6, sc. B1, ap. 1, jud. Argeş. Licitaţia va fi
efectuată în conformitate cu prevederile art. 769 din N.C.P.C.
În vederea participării la licitaţie, ofertanţii vor depune la sediul
lichidatorului, cel mai târziu până la ora licitaţiei oferta de cumpărare,
dovada plăţii cauţiunii în cuantum de 10 % din preţul de pornire al
licitaţiei, cererea de participare la licitaţie publică şi oferta de
cumpărare cu specificarea bunului; împuternicire în cazul persoanelor
juridice; acordul de acceptare a documentaţiei, condiţiilor, termenilor
şi clauzelor Caietului de sarcini. Relaţii suplimentare la tel.
0248.217428.

Societate comercială cu activitatea în domeniul
construcţiilor angajează:

■ ŞEFI ECHIPA ■ MUNCITORI
INGINERI
CALIFICAŢI în construcţii civile ■ MUNCITORI
NECALIFICAŢI ■ MECANICI UTILAJE cu carnet auto
cat. C. ■ ECONOMIST ■ SOLICIT COLABORARE cu
echipă MUNCITORI IN CONSTRUCTII.

■

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

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 EDEN DESIGN SRL angajează:

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

SC MATO SRL angajează

CONFECŢIONERI

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

sc consutil teHnoprod srl angajează:

mecanic buldoexcavator ■ mecanic
miniÎncĂrcĂtor ■ mecanic excavator
pneuri ■ muncitor necalificat ■ pavator
■ Zidar pietrar ■ Zugrav ■ sudor ■ sudor
polietilenĂ ■ fierar betonist
■ lĂcĂtuş mecanic.
■

Se oferă salarii atractive şi negociabile.
relaţii, la telefoane: 0722844986, 0724509988.
Pentru dezvoltarea activitatii de distribu0ie carne porc,
FERMA PORCUL DE BAILESTI SRL din Pitesti,
angajează

MANIPULANT DEPOZIT.

De preferat persoana cu domiciliul in Pitesti.
Relatii la telefon: 0747494071, 0731033575.

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

S.C. angajează:

■ LUCRĂTOR

de încălzire. CV-urile se depun la comargros@ yahoo.com
Rela0ii, la tel.: 0744378026, 0744339891.

S.C. ANGAJEAZĂ

CONFECŢIONER TÂMPLĂRIE
PVC, CU EXPERIENŢĂ.
Tel. 0729113920.

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 angajează VÂNZĂTOR
TONETĂ PRESĂ,
de preferat pensionar sau
student, pentru Mioveni.
Tel. 0748192233.
S.C. ANGAJEAZĂ

ŞOFER

livrator produse
carmangerie. Tel.
0774045303; 0723649489.

S.C. ANGAJEAZĂ

ŞOFERI TIR

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

SC angajeaza:
■ PROIECTANT

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

Service Top Agro SRL
angajează
în condiţiile legii

ŞOFERI
PROFESIONIŞTI

pentru distribuţie
materiale de construcţii
(card tahograf şi atestat
marfă). Se oferă salariu
motivant, cazare,
comision şi
bonuri de masă.
Tel. 0745.056.264.
Centrul de Echitaţie
Andaluz
angajează
în condiţiile legii

ÎNGRIJITOR DE CAI.
Se oferă salariu
motivant, cazare,
comision şi
bonuri de masă.
Tel. 0745.056.264.

FIRMĂ distribuţie mezeluri
şi produse alimentare
angajează: ŞOFER LIVRATOR
cu experienţă, domiciliul în
Piteşti. Tel. 0765.335.640.
CV-uri la email:
negru_cornel@yahoo.com

Angajăm

PERSONAL
COFETĂRIE

cu experienţă.
Tel. 0744506441.

Firmă cu experienţă
în construcţii
angajează: ingineri
construcţii,
maeştri,
electrician şi buldoexcavatorist.
Salarii atractive.
Tel.: 0799803583 sau
0727 / 760 240
PROINSTAL PIPE SRL,

INSTALATORI
angajează

termo-sanitari

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

Tel. 0724.594.447.

ZARIS AUTOCOM

MECANIC
INTRETINERE
UTILAJE

Societate cu punctul de
lucru în Ştefăneşti,
Argeş angajează în
condiţiile legi,

şofer
profesionist,

categoriile C, CE pentru
curse în ţară.
Oferim: • Contract de
muncă
pe
perioadă
nedeterminată • Condiţii
corecte de muncă şi
salarizare • Tichete de
masă • Control medical
gratuit la angajare şi
periodic • Prime de
sărbători • Asigurare
suplimentară de accidente.

tel. 0758.021.128.

angajează

Salariu superatractive.
Tel. 0724079452,
0729218492.

AGEXIM SPEDITION
angajează

ŞOFER TIR

Comunitate şi
tur - retur.

Tel. 0732950039,
0723607608.

DODI PLAST TECH
angajează: BĂRBAŢI şi

FEMEI NECALIFICAŢI
pentru sortat folie şi

EXTRUDERIST folie cu
experienţă.
Tel. 0756198593.

Angajăm

OPERATOR UTILAJ
JCB - 3 tone.

Salariu atractiv.
Relaţii, la telefon:

0740798794.

SOCIETATE COMERCIALĂ
din Măracineni angajează

FEMEIE DE
SERVICIU.

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

”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)

INFORMARE
Această informare este efectuată de: S.C.
INTENS PREST S.R.L., ce intenţionează să solicite
de la ADMINISTRATIA NATIONALA „APELE
ROMANE”, Administratia Bazinala de Apa
Arges-Vedea, aviz de gospodărire a apelor
pentru „Exploatare agregate minerale terasa
mal stâng râul Arges, S=0.67 ha, Comuna
Călineşti, judetul Arges”.
Persoanele care doresc să transmită observaţii,
sugestii şi recomandări se pot adresa:
- Societatii: S.C. INTENS PREST S.R.L. cu sediul in
Pitesti, str. Lanariei (Noua) nr. 6, judetul Arges,
tel:
0248254830,
fax:
0248214986,
reprezentată de domnul Ilie Alexandru, in
calitate de director;
- Administratiei Bazinale de Apa ARGES-VEDEA
Pitesti, str. Campulung nr. 6-8, cod postal 0300,
tel.0248/223449.

NICA DAN ALEXANDRU anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul
,,Construire
locuinţă
P+E+Em,
anexă
gospodărească P şi recondiţionare perimetrală parţială,
propus a fi amplasat în comuna Brăduleţ,sat Brădetu,
judeţul Argeş,, judeţul Argeş. Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente
pentru Protecţia Mediului Municipiul Piteşti, str. Egalităţii, nr
50 A şi la domiciliul NICA DAN ALEXANDRU din municipiul
Piteşti, str.Câmpineanu, nr 37, bl. M 4, etaj 1, ap. 4, judeţul
Argeş, în zilele de luni- vineri, între orele 8.00- 13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilinic la sediul APM Argeş
din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, judeţul Argeş, între orele
8.00- 13.00.

DEPOZIT LACTATE
angajează
GESTIONAR. Program
flexibil. Salariu atractiv.
Tel. 0734772990.

ANGAJEZ

buldoexcavatorist

cu experienţă, pentru

BULDOŞENILAT.
Tel. 0740798794.
S.C. ANGAJEAZĂ:

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

■

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

Firmă cu experienţă
în transport angajează

şofer autocamion
pe relaţia România –
Franţa / tur retur.
Telefon 0727 / 760 240.

Societate comercială
angajează

TRACTORIŞTI
pentru judeţul Olt.
Salariu atractiv!
Tel. 0761.348.179.
Firmă de construcţii
angajează:

REPREZENTANT

pentru DEPARTAMENTUL
OFERTARE
■

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

UTILAJE,

cu categ.B

■ MUNCITOR

NECALIFICAT.

Salariu atractiv.
Tel. 0761.348.179.
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COMERCIAL cu gestiune şi cunoştinţe PC
■ LUCRĂTOR COMERCIAL pt. manipulare mărfuri alimentare
■ INSTALATOR pentru reparaţii şi întreţinere instalaţii sanitare şi

ŞOFERI TIR

Lichidator judiciar "Anteus Expert" vinde:
- Autoturism Dacia Logan, capacitate motor 1598 cmc, an
fabricatie 2008, culoare albastru, in stare de functionare, pret:
3843 lei fara TVA
- Autoturism Dacia Logan, capacitate motor 1461 cmc, an
fabricatie 2008, culoare alb, nu este in stare de functionare,
pret: 5125 lei fara TVA
- Autoturism Dacia Logan, capacitate motor 1461 cmc, an
fabricatie 2008, culoare albastru, in stare de functionare, pret:
5445 lei fara TVA
- Autoturism Dacia Logan, capacitate motor 1598 cmc, an
fabricatie 2008, culoare albastru, in stare de functionare, pret:
3459 lei fara TVA
- Autoturism Daewoo Matiz, capacitate motor 796 cmc, an
fabricatie 2003, culoare alb, nu este in stare de functionare,
pret: 1153 lei fara TVA
- Rulota Knauss, nu este in stare de functionare, pret: 2869 lei
fara TVA. Detalii la tel: 0744/508.328.

Miercuri, 25 martie 2020

- ELECTRICIENI
- INSTALATORI
- SUDORI
- FINISORI ÎN CONSTRUCŢII
- PROIECTANT INSTALAŢII FLUIDE

ANGAJĂM

Publicitate

Convocare
CONSILIUL de Administraţie al S.C.M ARTIS
Piteşti, convoacă adunarea generală ordinară
a membrilor Cooperatori în data de
13.04.2020 ora 12.00, în sala de la Prestarea
Piteşti. Ordinea de zi se află afişată la sediul
Societăţii.

