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VÂNZĂRI
DIVERSE

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

VÂND þuicã de prunã. 
Tel.0754862407. 

(C.150420220004) 

VÂND familii de albine cu/ 
fãrã cutii. Tel. 0740871086.  
(C.280420220006)

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

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

Anunţuri la telefon
VÂND Solenza, full, 2004. Tel. 
0733010570.

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND garsonierã Mio-
veni, etaj 1, renovatã, 23 
mp,  19.500 euro, nego-
ciabil. Tel. 0744297300.  
(C.270420220002)

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

VÂND garsonierã cf. 1, Gã-
vana 2. Tel. 0771615823.  
(C.280420220011)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 2 ca-
mere, decomandat, 3/ 3, 

fãrã îmbunãtãþiri, zona 
Popa ªapcã, negocia-
bil. Tel. 0771319293.  
(C.120420220002)

VÂND apartament 2 
camere, Exerciþiu- 
BRD, 36.000 euro. 
Fãrã intermediari. 
Tel. 0720869060.  
(C.260420220007) 

APARTAMENTE
3 camere

VÂND apartament 3 ca-
mere, cf. 1, Topolove-
ni. Tel. 0758508639. 
(C.270420220007)

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

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

TERENURI
VÂND TEREN 

50.000 mp, situat vizavi de 
reprezentanţa FORD, lângă

Jupiter City - Carrefour, 
deschidere 250 m.

Tel. 0799 00 88 22.

VÂND teren 2 loturi, 880 
mp ºi 1.800 mp, com. 
Dobrogostea, apã ca-
nal, curent electric. Tel. 
0731433795; 0726234450  
(C.150420220008)

VÂND teren 2.850 mp, la 8 
km de Piteºti. 0758508639. 
(C.270420220005)

VÂND teren Drãga-
nu, 1.300 mp, stra-
dal. Tel. 0721210064.  
(C.270420220008)

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

SPAŢII
ÎNCHIRIEZ HALĂ,

 1200 MP + CURTE  800 MP-
STRADAL, ŞTEFĂNEŞTI, 

ZONA MICROMOTOARE. 
TEL. 0726 37 37 37. 

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

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

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

ÎNCHIRIEZ garsonierã 
zona Big -Gavana, etajul 1. 
Tel. 0745141800.  (C.o.p.)

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

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

ÎNCHIRIEZ apartament ºi 
garsonierã, zona Dedeman, 
avantajos. Tel. 0744963528. 
(C.270420220001)

CUMPĂRĂRI
IMOBILIARE

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

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

SERVICII
ÎNGRIJIRE

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

CAUT doamnã pentru în-
grijire bãtrânã deplasabi-
lã, în comuna Morãreºti, 
judeþul Argeº. Ofer sa-
lariu atractiv, cazare ºi 
masã. Tel. 0720063764. 
(C.180420220001)

CAUT sã îngrijesc 
bãtrân/ bãtrânã în Pi-
teºti. Tel. 0769865029.  
(C.280420220003)

CAUT doamnã pen-
tru ajutor în casã, chiar 
ºi intern. Rog seriozi-
tate. Tel. 0730280821. 
(C.280420220009)

MEDICALE
MASAJ terapeutic ºi de 

relaxare. 0730815594. 
(C.o.p.)

FELICITĂRI
FAMILIA Doiniþa ºi 
Ionuþ Dolãnescu îi 

ureazã finei lor Olga, 
multã sãnãtate, ferici-
re bucurii ºi împliniri 
alãturi de cei dragi. 

La mulþi ani! 

LA ceas aniversar 
îi dorim doamnei 

Olga Panaete multã 
sãnãtate fericire bu-

curii ºi multe realizãri 
pe plan profesional 
ºi personal. La mulþi 
ani!. Echipa de cola-

boratori. 

Doamnei OLGA PANA-
ITE, o floare printre 

flori, la zi aniversarã îi 
dorim multã sãnãtate, 

bucurii ºi un cãldu-
ros” La mulþi ani!” 

Soþul, copii ºi nepoþii 
îi ureazã scumpei lor 
Olga multã sãnãta-
te fericire bucurii ºi 

numai împliniri alãturi 
de cei dragi. Sã ne 
trãiesti scumpa ºi 

iubita noastrã soþie, 
mamã ºi bunicã. La 

mulþi ani! 

PRESTĂRI
SERVICII

TRANSPORT mobilã. 
0746063023.  (C.12012004)

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 înre-
gistrare ºi certificat consta-
tator nr. 30961/ 2019, elibe-
rate de Registrul Comerþului 
Argeº, aparþinând societãþii 
David Logistics LKW SRL, 
cui 41015076. Se declarã 
nule.  (C.280420220002)

MATRIMONIALE
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, 47 ani, fãrã vi-
cii, 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)

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. 
(C.140420220004)

DOMN, singur, locuinþã pro-
prie, maºinã, din Rm. Vâl-
cea, caut doamnã, pentru 
cãsãtorie / prietenie, vârsta, 
25- 50 de ani. 0726310882.  
(C.080420220008)

BÃRBAT, 35 ani do-
resc sã cunosc o fatã 
pentru relaþie serioasã. 
Tel. +40729358827. 
(C.280420220020)

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

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. 
(C.290320220006)

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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PREZENTABIL, 57 ani 
caut doamnã pentru cãsã-
torie. Tel. 0729141978. 
(C.280420220001)

MAGIE
În sprijinul oamenilor 
cu probleme vine cu 
multe leacuri RODI-

CA, binecunoscutã de 
Dumnezeu prin pute-
rea ei deosebitã ºi a 
harurilor sfinte. Re-

zolvã cazuri lipsite de 
orice speranþã, poate 
vedea trecutul, pre-

zentul ºi viitorul, dez-
leagã ºi îndepãrteazã 

cele mai puternice 
farmece ºi blesteme, 
dezleagã cununii le-

gate, aduce persoana 
iubitã, împacã familii 

dezbinate, face de 
dragoste, spor, noroc, 
sãnãtate, reuºite în 

afaceri, vindecã impo-
tenþa, viciul bãuturii, 

stresul, depresia, 
etc. Contactaþi-o cu 

încredere pentru a vã 
ajuta cu toatã experi-
enþa ºi priceperea ei. 
Telefon: 0759550302.  

(C.280420220005) 

ANIMALE
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.

VÂND porc de car-
ne Pietrean, 130 kg. 

Tel. 0764516402. 
(C.140420220001) 

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

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

„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)

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

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

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

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)

CÃMIN de bãtrâni Mãrãci-
neni angajeazã îngrijitori 
bãtrâni. Tel. 0752011121. 
(C.150420220010)

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

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

ANGAJEZ ºofer taxi. 
Tel. 0765722771. 
(C.270420220004)

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

S.C. FEDY Proiect In-
vestment angajeazã 
comisioner, cod COR - 
962103, lb. englezã obli-
gatoriu. Tel. 0724679470.  
(C.280420220010)

ªCOALA Postliceealã Sa-
nitarã Christiana Piteºti 
organizeazã concurs pen-
tru ocuparea a 3 posturi 
vacante de maistru in-
structor. Tel. 0725210402. 
(C.280420220022)

FIRMA S.C. Europe De-
velopment Center SRL, 
cu sediul în municipiul 
Piteºti, aleea Constantin 
Moisil, nr. 1 A, bl. 5, sc. A, 
et. 3, ap. 14, jud. Argeº, 
J3/ 449/ 22.02.2022, CUI 
34305239, angajeazã: 
inginer construcþii COR 
132302- 2 posturi; mais-
tru COR 311201- 2 pos-
turi; fierar COR 711402- 
20 posturi; dulgher COR 
711501- 20 posturi; zi-
dar rosar- tencuitor COR 
711205- 30 posturi; zugrav 
COR 713102- 10 posturi; 
faianþar COR 712201- 20 
posturi; maºinist la maºini 
cale mecanizare uºoarã 

ºi grea COR 834203- 6 
posturi. Cerinþe: studii 
medii. Selecþia va avea 
loc la adresa: Piteºti, ale-
ea Constantin Moisil, nr. 
1 A, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 
14, jud. Argeº, în data de 
05.05.2022, ora 12.00. In-
formaþii la tel. 0733344947; 
0733457645; e-mail: euro-
pedevelopment22@gmail.
com.  (C.280420220004)

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

ANUNŢ
Lichidări Info Consult IPURL in calitate de lichidator judiciar 
al debitoarei SC PAN TRADING SRL, cod de identificare fis-
cală 6748583, cu sediul social în mun. Piteşti, Aleea Parcului, 
nr. 3B, vila R, ap. 4, jud. Argeş,  număr de ordine în registrul 
comerţului J03/2439/1994, număr dosar: 208/1259/2009 pe 
rolul Tribunalului Specializat Argeş, având în vedere sentinţa nr. 
221/2021, pronunţată de Tribunalul Specializat Argeş în dosarul 
nr. 208/1259/2009 /a4 la data de 01.04.2021, în temeiul art. 431 
şi urm. din Codul de procedură Civilă, organizează in data de 
11.05.2022, orele 11,30, la sediul lichidatorului judiciar, str. Re-
publicii, nr.35, et. 2, Câmpulung, jud. Argeş,  licitaţie publică 
deschisă, cu strigare, având ca obiect  vânzarea următoarelor 
bunuri mobile: 1.Autoturism LEXUS RX 300, AG-01-RHX, la 
preţul de 20.288 lei, reprezentând 75% din valoarea de evaluare. 
Ofertanţii trebuie să consemneze o garanţie de 10% din valoar-
ea bunului, depusă in contul nr. RO40PIRB0301775702001000 
deschis la FIRST BANK SA, Piteşti, pe numele SC Pan Trading 
SRL, sau cu numerar la sediul lichidatorului judiciar. Relaţii 
suplimentare la telefonul  0744.772.619, e-mail gheorghe.
banu@gmail. com.

SOCIETATE COMERCIALĂ  
ANGAJEAZĂ 

TEHNICIAN SISTEME 
TEHNICE DE 
SECURITATE.

 Relaţii la tel. 0730984013.
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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 0799.825.068.

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. 

ANGAJEZ 

VÂNZĂTOARE 
COFETĂRIE. 

Tel. 0744 689 586.

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII angajează 
 TEHNICIAN DEVIZE  
Cerinţe: studii superioare

 BULDOEXCAVATORIST 
 LĂCĂTUŞ MECANIC  INSTALATOR  
 MUNCITORI NECALIFICAŢI.

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

office@deltatermoconstruct.ro

 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. 

MOBILA DOMICILIA 
angajează LUCRĂTOR 

CALIFICAT în 
producţia mobilierului 

din pal melaminat.
Tel. 0723.033.107. 

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.

CASA MARIA angajează: 
BUCĂTAR, AJUTOR 

BUCĂTAR, OSPĂTAR, 
FEMEIE DE SERVICIU/ 

CAMERISTĂ. 
Tel. 0722883555. 

SC SELCA SA 
angajează 

OPERATOR 
ÎNCĂRCĂTOR 

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

Adresa e-mail: 
office@selca.ro

ANGAJEZ 
ŞOFER categoria C, 
cu sau fără experienţă,  

curse- România- Franţa 
sau comunitate.

 Tel. 0724268382

S.C. MASTER TOOLS 
angajează 

ŞOFER cat. B, pentru 
autoutilitară 3.5 t, 

prelată, program 4 ore. 
Tel. 0723663558.

ANGAJEZ 

ŞOFERI TIR, 
transport internaţional

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

salariu în ţară. 
Curse fixe, maşini euro 6. 

Tel. 0760865529.

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. 
ANUNŢ

Societatea APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti, cu sediul în municip-
iul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, orga-
nizează concurs pentru ocuparea unui post de REFERENT, pe 
perioadă determinată de un an, în cadrul Serviciului Moni-
torizare şi Reglementare.
Atribuţiile de bază ale postului: elaborează şi gestionează doc-
umentaţia specifică serviciului; participă la prelevarea probelor 
de apă potabilă/ apă uzată/ nămol.
Cerinţele şi condiţiile de participare la concurs sunt: studii su-
perioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul admin-
istraţie publică; cunoştinţe activitate de secretariat; compe-
tenţe operare computer; adaptabilitate; capacitate de analiză; 
atenţie la detalii; permis de conducere categoria B, valabil. 
Concursul constă într-un interviu ce include şi aspecte practice.
Bibliografia de concurs poate fi consultată pe site-ul societăţii 
www.apacanal2000.ro, la secţiunea „Anunţuri de angajare‟
Candidații vor transmite CV, Consimțământ și Informații la col-
ectarea datelor cu caracter personal direct de la persoana viza-
tă, cerere de participare la concurs (se descarcă de pe site-ul 
societății, secțiunea „Clienți - Formulare‟) și copii ale actului 
de identitate, diplomei de licenţă, certificatului/ diplomei ce 
atestă competenţele de operare computer şi permisului de 
conducere, pe adresa de e-mail contact@apa-canal2000.ro sau 
le vor depune la ghişeul unic al societăţii situat în municipiul 
Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la 
data de 11.05.2022, inclusiv, ora 16:00.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la 
telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.00 
- 16.00. 

S.C. ARGIF S.A. angajează 
pentru şantier:  - MAIŞTRI 

CONSTRUCŢII;
- MUNCITORI 

CALIFICAŢI şi necalifi-
caţi în construcţii. 

Tel. 0248/219309.

Anunţ public privind decizia  etapei de încadrare
S.C REZIDENT EDILITAR HOUSE S.R.L, cu sediul în 
comuna Moşoaia, satul Smeura, strada Aleea Răsăritu-
lui, nr. 8, etaj 2, ap. 3, judeţul Argeş, titular al proiectului: 
,, Construire locuinţă Parter +2 Etaje (8 unităţi loca-
tive)” propus a se implementa în comuna Moşoaia, satul 
Smeura, judeţul Argeş, anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru 
Protecţa Mediului Argeş - nu se supune evaluării impact-
ului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi 
nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de 
apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asu-
pra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: 
,, Construire locuinţă Parter +2 Etaje ( 8 unităţi loca-
tive)”  propus a se implementa în comuna Moşoaia, satul 
Smeura, judeţul Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fun-
damentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul 
în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, judeţul Argeş, în zilele 
de luni- vineri între orele 10.00--13.00 precum şi la ur-
mătoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeş, în 
termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pargi-
na de internet a APM Argeş. 

ROSSI SPM TRADING SRL 
ANGAJEAZA

PERSONAL CU SAU
 FARA EXPERIENTAÎN 

DOMENIULTRICOTAJE. 
RELATII, LA TEL. 

0745992006.

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: PRIMĂRIA COMUNEI POIE-
NARII DE MUSCEL, Str.Principală nr.476A, județul Argeș, telefon/
fax 0248/546.603, e-mail: primărie@poienariidemuscel.cjarges.ro, 
cod fiscal 4122515. 2. Informații generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie con-
cesionat: -izlazul comunal situat în satul Jugur, extravilan, în supra-
față de 61,57Ha, C.F.80229, ce aparține domeniului public al Comunei 
Poienarii de Muscel, județul Argeș, conform H.C.L.nr.31/29.03.2022; 
-izlazul comunal situat în satul Groșani, extravilan, în suprafață de 
38,33Ha, C.F.80222, ce aparține domeniului public al Comunei Poie-
narii de Muscel, județul Argeș, conform H.C.L.nr.31/29.03.2022 și 
temeiului legal O.U.G.nr.57/03.07.2019, art.302-331. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, 
de la sediul instituției, Compartimentul Registratură. 3.2.Denumirea 
şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: se 
poate obține de la Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei 
Comunei Poienarii de Muscel, Str.Principală nr.476A, județul Ar-
geș. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: 10 lei/exemplar, se achită numerar la Casieria 
Primăriei Comunei Poienarii de Muscel. 3.4.Data-limită pentru solic-
itarea clarificărilor: 11.05.2022, ora 14.00. 4.Informaţii privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 19.05.2022, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul Registra-
tură, Primăria Comunei Poienarii de Muscel, Str.Principală nr.476A, 
județul Argeș. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul 
exterior și unul interior. 5.Data şi locul la care se va desfăşura șed-
inţa publică de deschidere a ofertelor: 19.05.2022, ora 12.00, Primăria 
Comunei Poienarii de Muscel, Str.Principală nr.476A, județul Argeș. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tri-
bunalului Argeș, Pitești, Blvd. I.C.Brătianu nr.7, județul Argeș, tele-
fon 0248/216.599, fax 0248/216.599, e-mail: tr-arges@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 27.04.2022.

  

 LEONI Piteşti angajează: 

MUNCITORI ASAMBLARE CABLAJE 
Câstigă 3357 lei BRUT: 
• Salariu lunar 2550 lei • Primă Paște+Crăciun+Conce-
diu+8 Martie+Septembrie 1710 lei • Tichete  de masă 
în valoare de 20 lei / zi • Bonus de eficiență, calitate și 
prezență 245 lei  • Ore suplimentare 200% • Spor  de 
noapte 25% • Transport decontat pana la maxim 80% 
• Bonus pentru recomandări • Instruire profesională • 
Mediu de lucru sigur.
Cerințe: • Responsabilitate și spirit de echipă
• Disponibilitatea de a lucra în schimburi

Următorii paşi? Poţi aplica fizic sau online.
CV-urile se depun la Departamanetul Resurse Umane 
din cadrul uzinei Leoni – Bascov, str. Serelor nr. 19/la 

adresa de  mail: alexandru.tonghioiu@leoni.com; 
recrutare.pitesti@leoni.com  şi/sau la fax:  0248208455.
Relaţii suplimentare la tel.:  0248/208413  / 0248 208 432.

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează:
n STIVUITORIST n VÂNZĂTOR/OARE

 pentru depozitul Albota.
 Program de lucru 5 zile pe săptămână. 

Se acordă salariu 
motivant, bonusuri şi tichete de masă.

 Relaţii, la telefon 0744.508.005.
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HOTEL VICTORIA 
angajează: 

- RECEPŢIONERĂ
- BUCĂTAR
- OSPĂTAR

- AJUTOR BUCĂTAR 
- CAMERISTĂ 
- BELLBOY . 

Tel. 0722.320.047, 
între orele8.00-18.00.

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 0799.825.068.

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. 

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

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.

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:
 Contract de muncă pe perioadă nedeterminată   Condiţii 
de muncă şi salarizare motivante   Al 13-lea salariu/an   Ti-
chete de masă (20 lei/tichet)   Decontare sumă transport   

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

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.

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

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

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.

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.

ZIP ESCORT SRL 
angajează  DISPECERĂ 

SUPRAVEGHERE 
CAMERE VIDEO -  

zona Piteşti. Relaţii, la 
telefon 0731.010.266 - 

Iordache Dorel

26 MAI 2022

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

  CURS NOU!!!  • INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE

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.

SC ANGAJEAZĂ:
- BULDO-

EXCAVATORIST
- SUDOR 

ELECTRIC şi CO2
- LĂCĂTUŞ MECANIC.

Tel. 0720.689.965.

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

RESTAURANT Central 
angajează 

BUCĂTAR şi AJUTOR 
DE BUCĂTAR. 
Tel. 0768171817. 

RESTAURANT 
angajează

- AJUTOR DE BUCĂTAR
- OSPĂTĂRIŢE şi FETE 

PENTRU GRĂTAR. 
Tel. 0742815435.

CABINET MEDICAL 
angajează 

ELEVE (LICEE SANITARE) 
şi MASEUZE program 

part- time. 
Tel. 0754414709.
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