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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND þuicã din pru-
ne, 34 grade, preþ 14 
lei/ litru, palincã ºi baloþi 
fân. Tel. 0730919219. 
(C.040420220017)

VÂND pianinã 
cu corzi( instru-

ment nobil), stare 
bunã. 0744313866.  
(C.180320220014) 

VÂND aragaz cu 4 
ochiuri, stare bunã. Tel. 
0348/437375; 0732487687. 
(C.140420220008)

VÂND þuicã de prunã. 
Tel.0754862407. 

(C.150420220004)

VÂND palane de stejar( 2 m 
lungime). Tel. 0725511165.

ELECTRONICE
ALCOR SERVICE NET
CALCULATOARE  

ACCESORII
SERVICE - REFILL
I.C. Brătianu, bl. B1, parter, 

Piteşti (pasaj Magnolia)
Tel. 0744/300418,     

    0771/692925. E-mail: 
office@alcornet.ro

VÂNZĂRI
AUTO

ROMÂNEŞTI
CUMPÃR auto pen-
tru programul Ra-
bla. Tel. 0745141627. 
(C.130420220001)

VÂND voucher, euro 
3. Tel. 0761687014.  
(C.130420220002)

VÂND 4 jenþi pentru 
Matiz, echipate cu 
cauciucuri de varã. 
Tel. 0752170092.  

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND garsonierã cf. 
1, Gãvana 3, etaj 3/4. 
Tel. 0770381793. 
(C.140420220011)

VÂND garsonierã Craiovei, 
cf. 1, parter/ 9 mobilatã, 
utilatã, renovatã, 39.500 
euro, negociabil. Tel. 
0766210483. (C.0704005)

VÂND garsonierã Miove-
ni, etaj 1, zonã centralã,  
renovatã recent, 23 mp, 
preþ 20.500 euro, nego-
ciabil. Tel. 0744297300.  
(C.050420220009)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 
2 camere, 10 km de 

Piteºti. Apartamentul 
are 40 mp, 260 mp 

teren, toate utilitãþile, 
la cheie. Preþ 25.000 

euro, negociabil. 
Tel. 0720411585. 
(C.010420220002) 

VÂND apartament 2 ca-
mere, decomandat, 3/ 3, 
fãrã îmbunãtãþiri, zona 
Popa ªapcã, negocia-
bil. Tel. 0771319293.  
(C.120420220002)

VÂND apartament 2 ca-
mere, cf. 1 sporit, et. 3, 
Exerciþiu( str. Fântânii, 
la izvor). 0724161490.  
(C.050420220010)

VÂND apartament 2 came-
re, cf. 1, decomandat, et. 3, 
Trivale. Tel. 0727335046.  
(C.070420220002)

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

VÂND casã P+1E+ M, 
Bradu- 4 km Târgul 
Auto, 8 camere, 4 

bãi, living, bucãtãrie, 
cãmarã, garaj, 

380v-220v, toate uti-
litãþile. 0744313866.  
(C.180320220017) 

VÂND/ schimb vilã duplex, 
Valea Ursului- 5 km de Pi-
teºti, ºoseaua principalã, 
teren 1.100 mp, toate uti-
litãþile. Tel. 0771762162.  
(C.150420220001)

VÂND casã ultracen-
tral( zona biserica 

Sf. Vineri), 5 camere, 
grãdinã, toate uti-

litãþile. 0744313866.  
(C.180320220015)

TERENURI
VÂND teren 2 loturi, 880 
mp ºi 1.800 mp, com. 
Dobrogostea, apã ca-
nal, curent electric. Tel. 

0731433795; 0726234450  
(C.150420220008) 

VÂND TEREN 
50.000 mp, situat vizavi de 

reprezentanţa FORD, lângă
Jupiter City - Carrefour, 

deschidere 250 m.
Tel. 0799 00 88 22.

VÂND 1.679 mp teren con-
strucþii, Slãtioare- zona 
service. Tel. 0742051235.  
(C.180420220008)

VÂND teren la munte, 
pretabil cabanã, 

500 mp, Poieniþele 
Vâlsanului, lângã 
Brãdet, în apropi-
erea pârtiei de ski 

Moliviº. 0744313866. 
(C.180320220016)

SPAŢII
ÎNCHIRIEZ HALĂ,

 1200 MP + CURTE  800 MP-
STRADAL, ŞTEFĂNEŞTI, 

ZONA MICROMOTOARE. 
TEL. 0726 37 37 37. 

ÎNCHIRIERI
OFER închiriere garsonierã 
spaþioasã, et. 1, mobilatã/ 
utilatã de lux, zona Rolast, 
900 lei. Tel. 0720045049.  
(C.190420220002)

GARSONIERÃ curte- Prun-
du, 1 bãiat- 900; 2-3 bãieþi, 
500 lei/ persoanã, inclus 
utilitãþile. 0743922377.  
(C.290320220003)

OFER închiriere garsonierã 
mobilatã, utilatã, zona Spita-
lul Militar. Tel. 0740939322.  
(C.120420220016)

OFER închiriere aparta-
ment 3 camere, Gãva-
na 2( lângã piaþã), 200 
euro. Tel. 0724988888. 
(C.130420220003)

OFER închiriere etaj 
la casã, centru- Cãli-
neºti. Tel. 0735151390.  
(C.180420220006)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, Exer-
citiu. Tel. 0747919376.  
(C.260420220003)

PRIMESC în gazdã 
fatã contra menaj la 
vilã. Tel.  0721278254. 
(C.260420220005)

CAUT colegã de apar-
tament, Gãvana 2. Tel. 
0763308229; 0766738062.  
(C.260420220008)

LOCURI DE VECI

VÂND criptã 2 locuri, Ci-
mitirul Sf. Gheorghe, 
zona 1. Tel. 0744693641. 
(C.110420220005)

VÂND cavou 4 locuri, 
Cimitirul Sf. Gheorghe, 
zona 1. Tel. 0744693641. 
(C.110420220006)

CUMPĂRĂRI
DIVERSE

CUMPÃR monede 1,5 
bani, 2006. Ofer 4 lei/ bu-
catã. Tel. 0733083804. 
(C.130420220007)

IMOBILIARE
CUMPÃR apartament în 
Piteºti. Ofer preþul zo-
nei. Tel. 0745170651. 
(C.150420220012)

CUMPÃR garsonierã în 
Piteºti, exclus zonele Tri-
vale, Rãzboieni, Coremi, 
CNCD. Ofer 31.000 euro, 
cash. Tel. 0731385382.  
(C.260420220008)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT femeie pentru îngri-
jirea unei bãtrâne. Pentru 
mai multe informaþii, sunaþi 
la 0731443866, dupã ora 
16.00. Rog ºi ofer seriozita-
te. Salariu negociabil.  (OP) 
(C.200420220001)

CAUT doamnã pentru în-
grijire bãtrânã deplasabi-
lã, în comuna Morãreºti, 
judeþul Argeº. Ofer sa-
lariu atractiv, cazare ºi 

masã. Tel. 0720063764. 
(C.180420220001)

FAMILIE serioasã 
cãutãm sã îngrijim 
bãtrân pentru a rãmâne 
în spaþiu. 0759583244.  
(C.260420220007)

PRESTĂRI
SERVICII

TRANSPORT mo-
bilã. 0746063023.  
(C.120120220004)

EXEUTÃM termosis-
tem, decorativã. Închiri-
ez schelã. 0766301300.  
(C.120420220006)

EXECUTÃM cofraje cu pa-
nouri Doc. Tel. 0766301300.  
(C.120420220007)

MEDITAŢII
MATEMATICÃ orice nivel. 
Prima ºedinþã gratis. Posibil 
acasã la elev. 0726348243. 
(C.180420220007)

PIERDERI
PIERDUT certificat de în-
registrare, eliberat de Re-
gistrul Comerþului Argeº 
aparþinând societãþii Lu-
kalex Smart MBA SRL, 
CUI 37034983, J03/ 209/ 

2017. Se declarã nul.  
(C.260420220001)

MATRIMONIALE
DOMN, 50 ani, fãrã obli-
gaþii doresc cunoºtinþã cu 
doamnã, vârstã apropiatã. 
0743356969.  (C.2103011)

TÂNÃR 35 ani, doresc cu-
noºtinþã cu doamnã/ dom-
niºoarã, serioasã de vârstã 
apropiatã, pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0786330932. 
(C.120420220001)

DOMN, prezentabil, 53 ani, 
caut doamnã pentru cãsã-
torie. Tel. 0756844590.  
(C.120420220012)

40 ani, auto ºi casã doresc 
doamnã, pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0753593689. 
(C.120420220017)

DOMN, 37 ani caut doamnã 
vârstã apropiatã pentru re-
laþie frumoasã. 0745071500.  
(C.040420220016)

DOMN, 48 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie/ cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.080420220005)

DOMN, 45 ani, doresc cu-
noºtinþã cu doamnã, vârstã 
apropiatã, pentru relaþie 
serioasã. 0754432972. 

BRUNETÃ, 25 ani, drãguþã ºi curatã, am 
locaþie. 0724648518. (C.130420220009)

DOAMNA serioasã ofer masaj de re-
laxare persoanelor serioase. Tel. 
0751329835. (C.290320220009)

MODALITĂŢI DE PRELUARE A ANUNŢURILOR DE MICĂ PUBLICITATE:
CU PLATĂ, la sediul din Piteşti, Bdul Republicii nr. 1 A (lângă Poliţia Circulaţie)  
TELEFONIC, o singură zi pe lună. Numai pentru persoane fizice, anunţuri de vînzări diverse, electronice, auto, servicii îngrijire, cumpărări 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.
Anunţurile se primesc în zilele lucrătoare, luni - vineri, între orele 9 şi 16,  (situaţie pe durata crizei medicale - COVID19).
Tarifele sunt postate pe www.curier.ro, la secţiunea publicitate.

Anunţurile de mică şi mare publicitate sunt postate pe www.curier.ro, PUBLICITATE PDF 

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! 
Relaţii direct la sediul firmei. Tel. 0755.12.22.42.

29.04.2022

APARTAMENTE NOI - CRAIOVEI
Calea Craiovei nr. 91 

- Garsoniere şi apartamente de la 72.230 euro
- Finisaje superioare  /  Compartimentări generoase

0799 00 88 33  /  www.maiacraiovei.ro

APARTAMENTE NOI - VICTORIEI 
ultracentral, str. Victoriei 

Finisaje de lux 
Tel. 0799 00 88 22
www.maiavictoriei.ro
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(C.140420220004)

DOMN, 47 ani, fãrã vicii, 
sufletist doresc sã cu-
nosc o doamnã pentru 
cãsãtorie. Poate avea ºi 
copii. Tel. 0744861925.  
(C.260420220004)

CAUT doamnã tânãrã pen-
tru a întemeia o familie. Se-
riozitate. Tel. 0735641935.  
(C.260420220006)

ANIMALE
VÂND porc de car-
ne Pietrean, 130 kg. 
Tel. 0764516402. 
(C.140420220001) 

FERMA ALBOTA
COMERCIALIZEAZĂ:

PUI CARNE 500/600g - 10 lei
RASĂ MIXTĂ - 10 lei
PUICUŢE OUĂ - 15 lei
CURCANI: -albi 1kg-30 lei 
-bronzaţi 1kg-33 lei. ALBOTA, 
str. Petrolului nr. 467B, după Inst. 
de Cercetare. Tel. 0742.746.558.

ANGAJĂRI
ANGAJEZ ºofer  pentru 
3.5 t, transport internaþi-
onal. Salarizare atrac-
tivã. Tel. 0743098686. 
(C.200420220005)

RESTAURANT Nazar 
angajeazã femeie în 
bucãtãrie ºi ospãtar/ os-
pãtãriþã. Tel. 0743272727. 
(C.110420220002)

„LA NEA ILIE”  angajea-
zã personal pentru grãtar, 
ospãtar, spãlãtor vase 
ºi ajutor bucãtar. Tel. 
0725198004; 0753954010. 
(C.110420220007)

ANGAJEZ excavatorist cu 
experienþã, utilaj nou pe 
ºenile. Tel. 0756100400.  

(C.110420220008)

S.C. angajeazã ºofer 
TIR. Tel. 0723492438. 
(C.110420220009)

ANGAJEZ ºoferi TIR 
pentru transport in-
tern. Tel. 0740076214.  
(C.210420220002)

S.C. angajeazã stivuitorist 
cu autorizaþie I.S.C.I.R. 
Tel. 0760238303. 
(C.120420220014)

ANGAJEZ meseriaºi 
în construcþii: rigip-
sari, finisori, zidari, dul-
gheri. 0766301300.  
(C.120420220005)

CURS agenþi securita-
te. Tel. 0756364499.  
(C.050420220015)

ANGAJEZ vânzãtoa-
re pentru tonete cu în-
gheþatã. Tel. 0747671277.  
(C.060420220009)

S.C. angajeazã muncitori 
necalificaþi ºi montatori 
tablã ºi panouri sandwich 
pentru deplasãri în þarã. Asi-
gurãm: transport, cazare, 
diurnã. Tel. 0746202750.  
(C.280220220003)

ANGAJEZ ºofer livrator 
produse cosmetice ºi de-
tergenþi. Tel. 0733446000.  
(C.o.p.)

ANGAJEZ ºef( ã) salã re-

staurant. Tel. 0722390309.  
(C.130420220004)

ANGAJEZ personal cu ex-
perienþã pentru grãtar. Con-
diþii bune de lucru, program 
flexibil. Tel. 0747545144.  
(C.130420220005)

PENSIUNEA Cora Piteºti 
angajeazã cameristã, ne-
fumãtoare. Salariu net 
1.800 lei+ masã, posibilita-
te cazare. Program: 8 ore/ 
zi sau douã zile lucrate, 
08.00- 22.00,/ douã  zile 
libere. Tel. 0724470485. 
(C.130420220008)

RESTAURANT anga-
jeazã ospãtãriþã. Tel. 
0737225818; 0728057552. 
(C.140420220003)

CÃMIN de bãtrâni Mãrãci-
neni angajeazã îngrijitori 
bãtrâni. Tel. 0752011121. 

(C.150420220010)

ANGAJEZ lucrãtor neca-
lificat. Tel. 0748850256. 
(C.150420220002)

ANGAJÃM lãcãtuº con-
fecþii metalice ºi maistru 
lãcãtuº. Tel. 0771402202.  
(C.180420220003)

FABRICÃ de confecþii din 
Leordeni, Argeº, angajea-
zã confecþioneri, muncitori 
ambalat, muncitori necalifi-
caþi care doresc sã înveþe 
meseria la locul de mun-
cã. Pentru detalii sunaþi la: 
0787328176.  (C.f. 3877)

S.C. ANGAJEZ sudori ar-
gon si lãcãtuºi. Salariu 
4.000 lei. 0740941086. 
(C.260420220009)

Ziarul nostru îşi rezervă dreptul de a-şi selecta 
clienţii pentru anunţurile de mică 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!

 ANUNŢURI de MICĂ PUBLICITATE, publicate în Curierul zilei
+                                                                               Detalii, la sediul ziarului
ANUNŢURI de mare PUBLICITATE, postate pe www.curier.ro

ŞANSE MAI MARI 
SĂ FINALIZAŢI 
TRANZACŢIA

ANGAJEZ 

ŞOFERI TIR, 
transport internaţional

(Comunitate), 
6 săptămâni, 80 euro/ zi + 

salariu în ţară. 
Curse fixe, maşini euro 6. 

Tel. 0760865529.

 S.C. MASTER TOOLS 
angajează 

ELECTRICIAN 
REPARAŢII scule 

Makita, program 4 ore. 
Tel. 0723663558.

SOCIETATE în domeniul con-
strucţiilor angajează în condiţiile 

legii MUNCITOR necalificat 
şi muncitor calificat(ZIDAR, 

TENCUITOR, FINISOR) pen-
tru şantier în Ştefăneşti- Argeş 

Tel. 0744678116. 

S.C. MASTER TOOLS 
angajează 

ŞOFER cat. B, pentru 
autoutilitară 3.5 t, 

prelată, program 4 ore. 
Tel. 0723663558.

Anunţ public privind dezbaterea publica
S.C. CHERESTA DIMBOVICIOARA S.R.L., cu sediul în co-
muna Dimbovicioara, sat Podul Dambovitei, nr. 125, judetul 
Arges anunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului 
privind impactul asupra mediului pentru proiectul: “Exploatar-
ea agregatelor minerale din perimetrul Dragoslavele situat in 
comuna Dragoslavele, terasa raul Dambovita, judetul Arges” 
propus a se implementa in comuna Dragoslavele, judetul Arges.
Tipul deciziei posibile luate de catre APM Arges poate fi emiterea 
sau respingerea acordului de mediu.
Raportul privind impactul asupra mediului poate fi consultat la 
sediul APM Arges, din Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50 A, jud. Arges, 
in zilele de luni – vineri, intre orele 9-13.
Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa 
de internet: www.apmag.anpm.ro
Dezbaterea publica a Raportului privind impactul asupra me-
diului (R.I.M.), va avea loc la sediul primariei comunei Drago-
slavele, jud. Arges, in data de 31.05.2022, incepand cu orele 12.00.
Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/ob-
servatii privind documentele mentionate la sediul APM Arges 
din Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50 A, jud. Arges  pana la data de 
30.05.2022.

SC ANDRATEC 2002 SRL, titular al proiectului:”Realizare 
pensiune turistica Ds+P+1E+M”, anunta publicul interesat 
asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pent-
ru Protectia Mediului Arges, in cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Realizare pen-
siune turistica Ds+P+1E+M” propus a fi amplasat in comuna 
Arefu, UP III, UA 99A%, punct „Capra”, tarlaua I, parcela 93, 
DN 7C – Transfagarasan, judetul Arges.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentea-
za pot fi consultate la APM Arges cu sediul in Pitesti, str. Egal-
itatii, nr. 50, judetul Arges, in zilele de luni-vineri intre orele 
10:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://
apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la 
proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Arges, in termen 
de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet 
a APM Arges.
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ADLER PELZER AUTOMOTIVE ROMANIA SRL, 
cu sediul în Com Oarja, Km 102, Jud Argeș, 

ANGAJEAZĂ  
STIVUITORIȘTI cu experiență.

Căutăm persoane organizate, cu simț de răspundere, ca-
pabile să lucreze în 3 schimburi.
Oferim transport gratuit , contract pe durată nedetermi-
nată,  tichete de masă 20 RON/zi, Primă pentru Paște și 
Crăciun .

CV-urile se pot trimite prin email la adresa:
 apuiu@pelzerpimsa.ro sau pe fax la 0348/410900.

Salariul se negociază în urma interviului.
Informații, la 0729106212 ,0799803558.

SC ROMA2S TRANSYLVANIA INGINERIE SRL,
CONFECŢII METALICE, angajează:
PREPARATOR PRODUCŢIE

Cerinţe: n Desen tehnic n Home office n AutoCAD 
n Catia (reprezintă un avantaj).

Relaţii, la telefon 0728.272.295.

SERVICE TOP AGRO S.R.L. angajeaza in conditiile 
legii GESTIONARI -VÂNZĂTORI pentru magazin 
de Bricolaj in Calinesti. Se ofera pachet salarial atrac-

tiv ;i bonuri de masa. Relatii la tel. 0757.074.456 și 
0745.056.264. CV-urile se pot trimite pe adresa de 

email: dan@servicetopagro.ro

ASOCIAŢIA Proprietari bl. 53, Craiovei 
ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE 

în data de 04 mai, ora 17.00, la sediul asociaţiei 
pentru REABILITARE INSTALAŢIE GAZE, 

bloc 9 etaje. Tel. 0740789630.

FIRMĂ DE CONSTRUCȚII 
angajează (sau colaborare) 
MANAGER PROIECT 

pe specialitățile: INSTALAȚII FLUIDE, 
CONSTRUCȚII CIVILE și ELECTRICE. 

Tel. 0761.348.179.

Angajez: 
- BUCĂTAR 

- AJUTOR BUCĂTAR 
- OSPĂTAR.

Restaurant Bascov.
Tel. 0732.438.924. 

CENTER TEA & CO ANGAJEAZĂ 
ŞOFER CAMION 40 T, 

CURSE FIXE (INTERN). 
Tel. 0732406680. 

SC TECHWISE ELECTRONICS SRL angajează: 
n INGINER PRODUCŢIE
n INGINER PROIECTANT
n ELECTROMECANIC. 
Se oferă: - contract perioadă nedeterminată
- condiţii de muncă excepţionale
- salariu atractiv. 

Mai multe detalii, la 0756362072. 

ANGAJEZ 
ŞOFER categoria C, 
cu sau fără experienţă,  

curse- România- Franţa 
sau comunitate.

 Tel. 0724268382

MOBILA DOMICILIA 
angajează LUCRĂTOR 

CALIFICAT în 
producţia mobilierului 

din pal melaminat.
Tel. 0723.033.107. 

NEW DESING angajează: 
- STIVUITORIST 

- ŞOFER TIR 
INTERN (cisternă)

CV-uri la e-mail: office@
newdesigncomposite.

ro  Interviurile se vor ţine 
la sediul firmei din Bdul 
Petrochimi ştilor nr. 45, 
Piteşti, vizavi de Vama 
Piteşti.  Relaţii, la tel. 

0744 626 100.

ANGAJĂM
- VÂNZĂTOARE 

linie autoservire
- AJUTOR 
BUCĂTAR

- PERSONAL 
pentru grătar

Tel. 0741.761.423.

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ: 

n LĂCĂTUŞ MECANIC  n  LĂCĂTUŞ 
CONSTRUCŢII METALICE n OPERATOR 
CNC n  CONTROLOR 2D n CONTROLOR 

3D n  INGINER AUTOMATIST 
n ANALIST SERVICII CLIENT 

n INGINER CERCETARE ROBOTI 
INDUSTRIALI

Dacă sunteţi interesaţi de un loc de muncă care vă oferă:
n Contract de muncă pe perioadă nedeterminată n  Condiţii 
de muncă şi salarizare motivante n  Al 13-lea salariu/an n  Ti-
chete de masă (20 lei/tichet) n  Decontare sumă transport n  

Formare continuă n  Posibilitate de deplasare în străinătate, 
în funcţie de postul ocupat  n Asigurări de sănătate.

Aşteptăm canditaturile dvs pe e-mail: 
mariamadalina.sandulescu@segulagrp.com; 

  Informaţii, la tel. 0372137142.  CV-urile pot fi 
lăsate şi la sediul societăţii noastre din 

Mioveni, C1-C10 Clucereasa.

SC SELCA SA 
angajează 

OPERATOR 
ÎNCĂRCĂTOR 

FRONTAL.  
Detalii suplimentare, 
la tel. 0724/447.691. 

Adresa e-mail: 
office@selca.ro

CIPCOS MAR COMPLEX angajează: n ŞOFER 
DISTRIBUŢIE MARFĂ, exp. minimă pentru Piscani (Mioveni) 

n MANIPULANT ŞI GESTIONAR DEPOZIT 
MATERIALE DE CONSTRUCTII din Piscani(Mioveni)

Program de lucru 5 zile pe saptamana. 
Se acordă salariu motivant, bonusuri şi tichete 

de masă.  Relaţii, la telefon 0744.508.005.

ZIP ESCORT SRL 
angajează  DISPECERĂ 

SUPRAVEGHERE 
CAMERE VIDEO -  

zona Piteşti. Relaţii, la 
telefon 0731.010.266 - 

Iordache Dorel

S.C. ANGAJEAZĂ: 
LĂCĂTUŞI MECANI-
CI, SUDORI ELECTRI-
CI şi CO2. Salariu net în 

mână de la 2.600 lei+ 1 bon 
masă/ zi. Tel. 0726348221.    

SC REHOMA
ANGAJEAZĂ

COFETARI SAU
COLABORATORI.

0248221100
0724222234

INFORMARE
Această informare este efectuată de: S.C. HIDRO ARGES 
S.R.L. PITESTI, ce intenţionează să solicite de la ADMIN-
ISTRATIA NATIONALA „APELE ROMANE”, Adminis-
tratia Bazinala de Apa Arges-Vedea, aviz de gospodărire a 
apelor pentru “Exploatare agregate minerale, terasa mal 
stang rau Arges, perimetrul Moara Mocanului Est 16, co-
muna Leordeni, judetul Arges”.
Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi re-
comandări se pot adresa: 
- Societatii: HIDRO ARGES S.R.L. PITESTI cu sediul Pi-
testi, str. Obor, nr. 2, (corp C1), jud. Arges, România, Cod 
unic de inregistrare 137220/1992, Registru Comertului 
J03/1982/1992, tel: 0248223881, fax: 0248223814, reprezen-
tata de domnul Pantilica Virgil, in calitate de director; 
- Administratiei Bazinale de Apa ARGES-VEDEA Pitesti, 
str. Campulung nr. 6-8, cod postal 0300, tel.0248/223449.

ANUNT DE MEDIU
S.C. O-MAC PADURE & GRADINA S.R.L. cu sediul in 
Municipiul Pitesti, strada Depozitelor nr. 27, Cladirea C2, 
Etaj 1, judetul Arges, inregistrata la Oficiul Registrului 
Comertului de pe langa Tribunalul Arges cu nr. J3/927/2004, 
CUI: RO 16457220, telefon/fax: 0248-211377; 0755-031269 
/ 0248-610193, prin cererea depusa la A.P.M. Arges a solici-
tat autorizatie de mediu pentru desfasurarea activitatii: 
- “Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si 
gazosi si al produselor derivate “  – Cod CAEN 4671, în 
Municipiul Pitesti, strada Depozitelor nr. 27, Cladirea C2, 
parter corpurile A si B si cladirea C3, judetul Argeş.
Informatii referitoare la prezenta activitate, precum si even-
tualele sugestii si contestatii se pot obtine, respectiv depune, 
in scris, sub semnatura si cu date de identificare la sediul 
APM Arges, str. Egalitatii nr. 50A, tel. 0248-213099, in ter-
men de 15 zile lucratoare de la afisarea anuntului.

SOCIETATE DE CONSTRUCŢII cu experienţă 
ANGAJEAZĂ: N MUNCITORI CALIFICAŢI şi NECA-

LIFICAŢI N  STRUNGARI N DUGHERI 
N SUDORI N LĂCĂTUŞI MECANICI N MUNCITORI 

pentru AMENAJARI INTERIOARE şi FINISAJE. 
- salarii atractive -  Telefoane 0799803583; 0727760240.

Pensiunea Domnească 
angajează 

AJUTOR DE 
BUCĂTAR, 

preferabil fată. 
Tel. 0744.313.776.

Societatea Lidya Walnuts S.A., cu sediul în Mărăcineni, 
CAUTĂ: n MECANIC cu minimum 3 ani experienţă  
n ELECTRICIAN cu atestat şi minimum 3 ani exper-

tienţă. Informatii suplimentare la telefon 
0723 327 720. CV-urile se pot trimite pe adresa de 

e-mail: cristina.stefan@lidyawalnuts.com

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII angajează 
n TEHNICIAN DEVIZE  
Cerinţe: studii superioare

n BULDOEXCAVATORIST 
n LĂCĂTUŞ MECANIC n INSTALATOR  
n MUNCITORI NECALIFICAŢI.

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

office@deltatermoconstruct.ro

ADLER PELZER AUTOMOTIVE ROMÂNIA SRL, 
cu sediul în Com Oarja, Km 102, Jud Argeș, 

ANGAJEAZĂ  
OPERATORI PRODUCȚIE (bărbați)

 cu și fără experiență.
Căutăm persoane organizate, cu simț de răspundere, ca-
pabile să lucreze în 3 schimburi.
Oferim transport gratuit, contract pe durata nedetermi-
nată,  tichete de masă 20 RON/zi, Primă pentru Paște și 
Crăciun, instruire specifică la locul de muncă. 

CV-urile se pot trimite prin email la adresa: 
apuiu@pelzerpimsa.ro sau pe fax la 0348/410900.

Informații, la tel.: 0729106212, 0799803558.

ANUNȚ etapa II elaborarepropuneri PUZ
S.C. IMOB TOMIL CONCEPT S.R.L. anunță publicul 
interesat cu privire la începerea proceduriide informare și 
consultare a publicului – etapa II - de elaborare a propuner-
ilor preliminare P.U.Z. şi R.L.U. aferent planului în vederea 
realizării investiției „CONSTRUIRE LOCUINȚE P+1 E, 
REFACERE și CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN ”, 
pe terenul situat în Municipiul Pitești, str. Dumitru Bră-
tianu nr.3A, nr. cad.103158, elaborator P.U.Z. -  S.C. UR-
BADESIGN S.R.L.
Persoanele interesate pot trimite observații în perioada 
13.04.2022 – 05.05.2022 la sediul Primăriei Municipiului 
Pitești.



Publicitate
M

iercuri, 27 aprilie 2022
Curierul zilei - pag. 11

HOTEL VICTORIA 
angajează: 

- RECEPŢIONERĂ
- BUCĂTAR
- OSPĂTAR

- AJUTOR BUCĂTAR 
- CAMERISTĂ 
- BELLBOY . 

Tel. 0722.320.047, 
între orele8.00-18.00.

SC ANGAJEAZĂ:
- BULDO-

EXCAVATORIST
- SUDOR 

ELECTRIC şi CO2
- LĂCĂTUŞ MECANIC.

Tel. 0720.689.965.

ANGAJĂM
INSTALATORI

TERMO-SANITARI,
SALARIU MOTIVANT, 

integral pe contract de 
muncă, pentru lucrări 

numai în ARGEŞ, 
program de lucru de 8 ore, 

de luni până vineri.
Tel. 0724594447.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze. 

Tel. 0722301315.

Angajez 
BUCĂTAR. 

Contract perioadă 
nedeterminată. 

Salariu 3500-4000 lei.
Tel. 0722.247.801.

Firmă de construcții 
angajează 

ECONOMIST, 
cu sau fără 
experiență. 

Tel.  0761.348.179.

   ROMA2S TRANSYLVANIA INGINERIE SRL,
CONFECŢII METALICE, angajează 

SUDOR CO2
   Relaţii, la telefon 0728.272.295.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

experienţă în domeniul presei de 
preferat STUDENŢI, PENSIONARI, 

zona Mioveni şi Piteşti. 
Relaţii, tel. 0748192233.

SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajează:
 INGINER CONSTRUCTOR  MECANIC BULDO-

EXCA  VATOR   MECANIC MINIÎNCĂRCĂTOR
  ME CANIC EXCAVATOR PNEURI  MUNCITOR 
NE CALIFICAT  PAVATOR  ZIDAR PIETRAR 
 ZUGRAV   SUDOR  SUDOR POLIETILENĂ 

  FIERAR BETONIST  LĂCĂTUŞ MECANIC 
 INSTALATORI   MONTATOR PAVELE şi BORDURI. 

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

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

RESTAURANT din centrul Piteştiului angajează 
PERSONAL PENTRU BUCĂTĂRIE, 

AJUTOR DE BUCĂTAR, LUCRĂTOR BUCĂTĂRIE. 
Salariu atractiv, condiții bune de muncă. 

Relații la tel. 0766. 574.707. 

ANGAJEZ 
CAMERISTE 

PENTRU 
HOTEL 

LITORAL. 
Tel. 0248/ 215726.

AICI SE ÎNVAȚĂ O MESERIE!
ALEGEȚI FORMAREA PROFESIONALĂ DE CALITATE !!!

ATP ARGEȘ 1990-CASA SINDICATELOR ETAJ 1, SECRETARIAT A, ULTRACENTRAL
ANUNȚĂ DESCHIDEREA GENERALĂ DE CURSURI 

DE CALIFICARE A ANULUI 2022, JOI

•  OPERATORI INTRODUCERE, VALIDARE,PRELUCRARE DATE -  CURS DE CALIFICARE AUTORIZAT 
DE MINISTERUL MUNCII ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
• SECRETARIAT INFORMATIZAT - in colaborare cu Centrul de Pregatire în Informatica, 
Bucuresti - 500 RON
• IMPORTANT! Cursul de CONTABILITATE, CURS DE CALIFICARE AUTORIZAT DE MINISTERUL 
MUNCII ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE – pentru toti intreprinzatorii particulari; eviden-
ta contabila pentru societati comerciale 
•ADMINISTRATOR IMOBILE - DE CONDOMINII (ADMINISTRATOR BLOC) 
ATENTIE! Conform legii 196/2018, ca sa puteti profesa, trebuie  sa detineti un CERTIFICAT DE CALIFICARE.

Înscrieri şi relaţii până JOI, 26 MAI 2022 la sediul nostru (sau online pe site-ul nostru: 
google atparges.ro) din P-ţa Vasile Milea nr. 3, Casa Sindicatelor, et.1, Secretariatul 

,,A” tel./fax:   0348.401.164 sau  tel. 0723.918.928, zilnic, orele 9.00 – 18.00

CURSURI  PE MESERII AUTORIZATE DE MINISTERUL MUNCII ȘI MINISTERUL EDUCAŢIEI 
NAŢIONALE RECUNOSCUTE INTERN ŞI INTERNAŢIONAL 

CURSUL DE STIVUITORIST - calificare si autorizaţie ISCIR. 
ÎNSCRIERI ŞI RELAŢII  PÂNĂ LA DATA DE  26 MAI 2022   

CURSURILE SE ORGANIZEAZĂ ÎN SĂLI DE CLASĂ MODERNE DIN INCINTA CASEI SINDICATELOR ȘI 
PRACTICA ÎN ATELIERE DE SPECIALITATE 

Certificatele eliberate poartă antetele Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, recunoscute national si international.

PRACTICA SE VA DESFĂŞURA ÎN SOCIETĂŢI DE PROFIL respectând MĂSURILE DE PROTECȚIE.

•LUCRĂTOR ÎN COMERȚ
•BUCĂTAR - practica în 
restaurant, cu preparate 
culinare        
• OSPĂTAR-CHELNER - 
practica în restaurant
•COFETAR-PATISER - 
pratica în laborator de 
cofetărie - patiserie

• ELECTRICIAN EXP-
LOATARE MEDIE şi JOASĂ 
TENSIUNE
•INSTALATOR INSTALAȚII 
TEHNICO SANITARE şi 
GAZE
•SUDOR autorizat ISCIR
•LĂCĂTUȘ MECANIC 
• ZIDAR, PIETRAR, 

TENCUITOR
•MONTATOR PEREȚI şi 
PLAFOANE GHIPS CAR-
TON              
 •DULGHER, TÂMPLAR, 
PARCHETAR
•FIERAR BETONIST
•CONSTRUCTOR CĂI FE-
RATE

IMPORTANT!!! Înscrierile se fac la sediul nostru sau online pe site-ul nostru: 
google atparges.ro. Pentru înscrieri online vă rugăm să ne contactaţi.

• CURS INFIRMIER. ÎN SISTEMUL SANITAR ESTE NEVOIE DE INFIRMIERI!!!

ÎN ATENŢIA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE ORGANIZĂM CURS DE COMPETENŢE ÎN 
LIMBA ROMÂNĂ PENTRU ANGAJAŢII STRĂINI ÎN VEDEREA OBŢINERII UNEI CALIFICĂRI

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ 
organizează concurs în vederea ocupării postului de conducere vacant 
de DIRECTOR din cadrul Unității de Asistență Medico-Socială Rucăr.  
Concursul se va desfășura conform calendarului următor:  
n 10 mai 2022, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;  
n 23 mai 2022, ora 11.00: proba scrisă;  
n 25 mai 2022, proba interviu  
Condiții specifice de participare la concurs:  
n studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în 
unul din următoarele domenii :  
  - domeniul fundamental: științe biologice și biomedicale, ramura de ști-
ință :  medicină, domeniul de licență : sănătate, specializarea :medicină  
  - domeniul fundamental : științe sociale,  ramura de știință :  științe 
juridice,        
  - domeniul de licență : drept, specializarea : drept  
  - domeniul fundamental : științe sociale,  ramura de știință :  științe 
economice, domeniul de licență : contabilitate specializarea : contabili-
tate și informatică de gestiune  
  - domeniul fundamental : științe sociale,  ramura de știință :  științe 
economice, domeniul de licență : finanțe specializarea : finanțe bănci  
  - domeniul fundamental : științe sociale,  ramura de știință :  științe 
economice, domeniul de licență : management, specializarea : manage-
ment  
  - domeniul fundamental : științe sociale,  ramura de știință :  sociologie, 
domeniul de licență : asistență socială specializarea : asistență socială  
  - vechime în specialitatea studiilor absolvite : minim 5 ani ;  
n Concursul se va desfășura la sediul Consiliului Județean Argeș din 
Bd. Republicii nr. 71.  
Relații suplimentare în legătură cu desfășurarea concursului se pot 
obține la Serviciul Resurse Umane – camera 106, etaj 1 sau telefon 
0248/632224, persoana de contact – Diaconescu Elena Speranța, consil-
ier superior, e-mail: speranta.diaconescu@cjarges.ro  

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

MAŞINĂ DE CUSUT, 
pentru S.C. QUAD SRL. 

Tel. 0754609807.

SOCIETATE COMERCIALĂ  
ANGAJEAZĂ 

TEHNICIAN SISTEME 
TEHNICE DE 
SECURITATE.

 Relaţii la tel. 0730984013.

S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti, 
cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu 
nr. 24A, judeţul Argeş, ORGANIZEAZĂ CONCURS pen-
tru ocuparea unui post de INSTALATOR la Serviciul 
Contorizare.
Sarcinile de bază ale postului de instalator constau în 
execuţia lucrărilor de montaj/întreţinere a instalaţiilor 
sanitare, alimentare cu apă, reţele exterioare de apă.
Condiţiile de participare la concurs sunt: calificare de in-
stalator apă-canal/ instalator instalaţii tehnico-sanitare 
şi de gaze; apt medical; abilităţi de comunicare; consti-
tuie avantaj deţinerea permisului de conducere catego-
ria B, valabil.
Concursul constă într-un interviu ce include şi aspecte 
practice.
Bibliografia pentru concurs: noţiuni despre întreţinere şi 
reparaţii instalaţii apă şi canalizare, reguli de securitate 
şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă (INSTALATOR 
APĂ-CANAL Manual de calificare/recalificare).
Documente necesare pentru înscrierea la concurs: cer-
ere generală, Consimțământ și Informații la colectarea 
datelor cu caracter personal direct de la persoana vizată 
(se descarcă de pe site-ul societății, secțiunea „Clienți - 
Formulare‟), curriculum vitae (CV) şi copii ale actului de 
identitate şi ale actelor de studii.
Acestea se pot transmite la adresa de e-mail contact@
apa-canal2000.ro sau se pot depune la ghişeul unic al 
societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Bră-
tianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 20.05.2022, 
inclusiv, orele 16.00.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne con-
tactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, 
între orele 08.00-16.00. 
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