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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND baracã metalicã, 
utilatã. Tel. 0726317722.  
(C.b.f.4968)

VÂND bilet staþiunea Nept-
un, hotel Sara 3 stele, 
mic dejun, 9 zile, 02.09- 
11.09.2022, avantajos. Tel. 
0734394945. 

VÂND bibliotecã sufrage-
rie, canapea+ 2 fotolii piele, 
canapea modernã( Jysk), 
bine întreþinute, avatajos. 
0734394945.

VÂND bicicletã de damã 
Nobles, Germania, stare 
foarte bunã. 0732522436.

VÂNZĂRI
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
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND Logan Prestige 1.6, 
16 valve, 105 C.P, 2010, 
65.000 km reali, GPL nou. 
Tel. 0732522436.

VÂNZĂRI
AUTO

ROMÂNEŞTI
VÂND garsonierã mo-
bilatã, zona Depozite-
lor -Alcadibo, 20.000 
euro. Tel. 0771403810. 
(C.050820220001)

PROPRIETAR, vând 
garsonierã, gaze, 
bucãtãrie, Trivale, preþ 
negociabil. 0751631084.  
(C.050820220003)

VÂND garsonierã, cf. 
1, decomandatã, et. 1/ 
4, 30 mp, zona Prun-
du- Depou, preþ 35.500 
euro. Tel. 0749617253.  
(C.050820220007)

APARTAMENTE

2 camere
VÂND apartament 2 ca-
mere, et. 3, Calea Bucu-
reºti. Tel. 0722452668.  
(C.190720220002)

OFERTÃ! 2 camere, 
40 mp, la 10 km de 
Piteºti, toate uti-

litãþile (fãrã centralã) 
+ 260 mp teren. 

Preþ 24.000 euro. 
Tel. 0720411585. 
(C.010820220008) 

VÂND apartament 2 
camere, confort 2, 
etaj. 1, zona Nord 
lângã Kaufland. 

Tel. 0762677745. 
(C.020820220004) 

VÂND apartament 2 came-
re, decomandat, Popa ªap-
cã, et. 2, 67.000 euro, ne-
gociabil. Tel. 0723501860. 
(C.030820220009)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND urgent aparta-
ment 3 camere, liber, 
cadastru, zonã foarte 
bunã. Tel. 0726267575. 
(C.270720220002)

VÂND apartament 3 ca-
mere, 80 mp, Trivale- 
bl. 3. Tel. 0746035006.  
(C.080820220013)

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

VÂND casã ªtefã-
neºti, Coasta Câmpu-
lui. Tel. 0744668618. 
(C.260720220004)

TERENURI
VÂND teren 565 mp, 
Trivale, utilitãþi, as-
falt. Tel. 0722846680.  
(C.040820220007)

VÂND teren intravilan 

1.000 mp, Valea Ursului- 
Prislop, zonã rusticã, 10 
euro/ mp. Tel. 0731122202.  
(C.290720220008)

OFERTÃ! 4.600 
intravilan, 10 km de 

Piteºti, toate uti-
litãþile, 5 euro/mp. 
Tel. 0720411585 

(C.010820220007)

VÂND teren Piteºti- Nord, 
300 mp, la 200 m de Spita-
lul Militar. Tel. 0740968881. 
(C.080820220007)

VÂND teren Bascov, sat. 
Mica, str. Gloria, de la 
ieºirea din Piteºti( sensul 
giratoriu Bascov), pânã la 
locaþie sunt 6.5 km, supra-
faþã 3.800 mp, gaze, apã, 
curent electric sunt pânã 
în imediata apropiere, preþ 
7 euro/ mp, negociabil. Tel. 
0753847488; 0758072862. 
(C.080820220009)

ÎNCHIRIERI
ÎNCHIRIEZ aparta-
ment ºi garsonierã, 
zona Dedeman, avan-
tajos. Tel. 0744963528. 
(C.070720220011)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, cf. 2, par-
ter, mobilat, J- 19- Rãzbo-
ieni. Tel. 0766909876.  
(C.280720220009)

OFER închiriere camerã 
la casã, Gãvana,  con-
venabil. 0742864865. 
(C.010820220011)

OFER închiriere 2 apar-
tamente, 2 camere, cf. 1, 
mobilate, utilate, Rãzboieni 
ºi Banat. Tel. 0746683636. 
(C.020820220011)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, uti-
lat, Craiovei, preþ 1.000 
lei. Tel. 0749099250.  
(C.020820220007)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, comple 
utilat, zona Liceul Odo-
bescu. Tel. 0749115276. 
(C.030820220010)

OFER spre inchiriere gar-
soniera, zona Spitalul Mi-
litar. Plata anticipat pe o 
luna. Tel. 0722913063. 
(C.290720220007)

ÎNCHIRIEZ apartament 
3 camere, mobilat, utilat, 
cart. Trivale- Complex 2. 
Tel. 0744495710. 

PRIMESC în gazdã elevi/ 
studenþi, Exerciþiu. Tel. 
0754604464; 0765262729. 
(C.020820220008)

OFER spre închiriere gar-
sonierã termen lung, str. Oi-
tuz- Rãzboieni( lângã Odo-
bescu). Tel. 0799140088. 
(C.080820220001)

LOCURI DE VECI
VÂND cavou 4 locuri, 
construcþie nouã, Cimi-
tirul Sf. Gheorghe, zona 
1. Tel. 0744693641. 
(C.180720220017)

VÂND 2 cripte Cimiti-
rul Sf. Gheorge, 50.000 
lei. Tel. 0733699399. 
(C.050820220004

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT persoanã pentru 
îngrijire doamnã în vâr-
stã. Tel. 0745039998.  
(C.020820220010)

PRESTĂRI
SERVICII

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

CADASTRU-carte funci-
arã! Terenuri-480 lei! Apar-
tamente-280 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.020820220016)

EXECUTÃM lucrãri 
construcþii de orice 
fel. Tel. 0766301300. 
(C.030820220001)

EXECUTÃM în echipã ten-
cuieli, termosistem, tencu-

ialã decorativã structuratã, 
glet, rigips, ºape, garduri, 
acoperiºuri, electricã, par-
chet, la preþuri avanta-
joase. Tel. 0760857245.  
(C.030820220003)

ASOCIAÞIE de Proprie-
tari angajeazã femeie de 
serviciu. Tel. 0747691670.  
(C.080820220002)

MEDITAŢII
MEDITEZ matematicã li-
ceu- gimnaziu, vacanþã- 
an viitor, condiþii avan-
tajoase. 0745520582. 
(C.280720220005)

MATRIMONIALE
DOMN, 50 ani, fãrã 
obligaþii doresc cunoº-
tinþã cu doamnã, vârstã 
apropiatã. 0743356969.  
(C.200720220002)

DOMN, 48 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie/ cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.040820220003)

DOMN 51 ani caut 
doamnã pentru cãsãto-
rie. Tel. 0746483911. 
(C.140720220003)

DOMN 64/85/1.72 caut 

doamnã pentru prietenie 
cãsãtorie, sã locuiascã 
la þarã. Tel. 0727145534. 
(C.280720220001)

DOMN, 55 ani doresc cu-
noºtinþã cu doamnã pentru 
cãsãtorie. 0735499361.  
(C.280720220002)

DOMN, pensionar, doresc 
prietenie, menaj, eventual 
cãsãtorie. Tel. 0785621217. 
(C.280720220003)

DOMN 64 ani caut doam-
nã vârstã apropiatã pentru 
prietenie. 0762378012. 
(C.290720220006)

40 ani, auto ºi casã doresc 
doamnã, pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0753593689. 
(C.040820220017)

DOMN, vãduv, 62 ani 
caut doamnã pentru cãsã-
torie. Tel. 0741127554.  
(C.080820220004)

EDUCAT, situaþie materi-
alã bunã doresc cunoºtinþã 
doamnã/ domniºoarã, în 
vederea unei relaþii bazate 
pe respect. 0740838711. 
(C.080820220005)

ANIMALE
TUND câini la domiciliu, Ar-
geº- Piteºti. 0730744027. 

BRUNETÃ, 25 ani, drãguþã ºi cu-
ratã, am locaþie. 0724648518. 
(C.210720220016)

OANA. Te aºtept la mine pentru clipe 
de vis. 0740905831. (C.o.p.)

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.
Tarifele sunt postate pe www.curier.ro, la secţiunea publicitate.

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

19.08.2022

APARTAMENTE NOI - VICTORIEI 
ultracentral, str. Victoriei 

Finisaje de lux 
Tel. 0799 00 88 22

www.maiavictoriei.ro

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

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.

Societate comercială din Pitești, 
strada Depozitelor, 

OFERĂ SPRE ÎNCHIRIERE la 
CELE MAI MICI PREȚURI 

SPAŢII DEPOZITARE, DEPOZITE CONGELARE şi 
REFRIGERARE, LOCURI DE PARCARE TIR. 

Relații, la 0348. 411.108, 0731. 555.872.
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(C.180720220008)

VÂND 4 porci, 160 kg. Tel. 
0745160638.

MICI AFACERI
VÂND excavator 23 t 
pe ºenile, cupã 1 m. 
0726317722. (C.b.f. 4968)

ANGAJĂRI
SOCIETATE angajeazã 
contabil operare cu expe-
rienþã. Tel. 0720662162.  
(C.b.f. 4913)

SOCIETATE angajeazã 
operator facturare cu ex-
perienþã. Tel. 0720662162.  
(C.b.f. 4913)

ROMCOLET angajeazã 
patiser cu sau fãrã expe-
rienþã. Tel. 0722208165. 
(C.220720220010)

ANGAJEZ femeie de 
serviciu pentru cli-
nicã. Tel. 0724568351. 
(C.040820220001)

ANGAJEZ femeie pen-
tru îngrijire bolnav la 
pat, permanentã, în co-
muna Meriºani, sat Vâl-
cele. Tel. 0758380238 
(C.040820220002)

MECAFLOR SRL angajea-
zã pentru punct de lucru(a-
telier SMA Mãrãcineni), 
sudor CO2-construcþii 
metalice ºi meconosu-
date. Tel.: 0727741296; 
0746270850. (OP) 
(C.260720220007)

SOCIETATE de con-

strucþii angajeazã su-
dori. Tel. 0744324670.  
(C.280720220006)

S.C. ANGAJEAZÃ lãcã-
tuºi, sudori ºi monta-
tori. Tel. 0736373575. 
(C.290620220003)

CÃMIN de bãtrâni Mãrãci-
neni angajeazã îngrijitoare 
bãtrâni. Tel. 0752011121. 
(C.020820220013)

ANGAJEZ în con-
strucþii. 0766301300.  
(C.030820220002)

S.C. ANGAJEAZÃ feme-
ie de serviciu, locaþie Pi-
scani. Transport gratuit 
Piteºti. Tel. 0760238325.  
(C.040820220010)

CÃMIN de bãtrâni an-
gajeazã îngrijitoa-
re. Tel. 0723065974; 
0 7 2 9 0 7 7 5 8 5 . 
(C.050820220002)

ANGAJEZ doamnã/ e 
preparat salate ºi ajutor 
bucãtar, perioadã înde-
lungatã. Tel. 0722390309. 
(C.290720220011)

ASOCIAÞIA de Proprie-
tari Euro 40 Traian, an-
gajeazã femeie de ser-
viciu. Tel. 0756883659. 
(C.030820220011)

ATELIER  confecþii me-
talice cu sediul în Bascov 
angajeazã sudori. Tel. 
0744859581.

FIRMÃ de transport ca-
utã sã angajeze dispe-
cer cu experienta. Tel 
0248643032.       (C.o.p.)

ANGAJEZ operator 
spãlãtorie ecologicã- ha-
ine. Tel. 0758248505.  
(C.080820220001)

CITY Cafe angajeazã bar-
man/ ospãtar. Salariu mo-
tivant. Tel. 0730322222. 
(C.080820220011)

S.C. ANGAJEZ sudori 

argon si lãcãtuºi. Salariu 
4.000 lei. 0740941086. 
(C.080820220002)

ANGAJEZ pregãtitor pen-
tru vopsitorie auto( bãr-
bat/ femeie), nu conteazã 
vârsta. Tel. 0748483240.  
(C.080820220012)

SOCIETATE angajeazã 
electricieni, lãcãtuºi meca-
nici ºi muncitori necalificaþi, 
posesori permis cat. B. 
0730995783; 074734515.  
(C.080820220014)

ANGAJEZ personal pen-
tru fast- food, Piteºti- cen-
tru. Tel. 0741712226. 

(C.080820220016)

ANGAJEZ asistent me-
dical cabinet ORL- Po-
liclinica nr. 2, Piteºti. 
Tel. 0731163463. 
(C.080820220018)

Cauţi un loc 
de muncă?

Sute de anunţuri 
de angajare în 

Curierul 
zilei

Anunturi de mare 
şi mică publicita-

te, eficienţă şi 
profesionalism.

Alege ziarul 
cu cel 

mai mare tiraj!

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!

FELICITĂRI

 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

Astăzi, 09.08.2022, 
AUREL DINU din Piteşti 

împlineşte frumoasa vâr-
stă de 75 ani şi în aceeaşi 

lună, pe16.08.2022, sărbă-
toreşte împreună cu soţia 

Felicia, 53 ani de căsătorie, 
alături de băieţi, nurori, 

nepoţi, naşi, fraţi, cumnaţi 
şi prieteni. 

Le dorim viaţă lungă şi un 
sincer şi călduros

 „LA MULŢI ANI!” 

Anunţ de mediu
ZORILE MIROŞI, cu sediul în satul Surduleşti, com. 
Miroşi, jud. Argeş prin cererea depusă la APM Argeş a 
solicitat autorizaţie de mediu pentru desfăşurarea activi-
tăţii: COD CAEN - 0161 în scopul cultivării cerealelor( 
exclusiv orez), plantelor, leguminoaselor şi oleaginase- 
servicii auxiliare pentru producţie vegetală în satul Sur-
duleşti, com. Miroşi, judeţ Argeş. 
Informaţii referitoare la prezenta activitate, precum şi 
eventualele sugestii şi contestaţii se pot obţine respectiv 
depune, în scris, sub semnătură şi cu date de identificare la 
sediul APM Argeş, str. Egalităţii, nr. 50, tel. 0248/ 213099, 
în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea( afişarea) 
anunţului. 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere
 a acordului de mediu

GELCA MECANICĂ STAR SRL, cu sediul în comuna Stolnici, sat. 
Stolnici, str. Principală, nr. 156, camera 4, jud. Argeş, anunţă public-
ul interesat asupra depunerii solicitări de emitere a acordului de me-
diu pentru proiectul: “ Dezvoltare activitate non- agricoă în cadrul 
firmei Gelca Mecanică Star SRL”- Construcţie hală producţie peleţi 
propus a fi amplasat în comuna Stolnici, sat. Cochineşti, judeţul Ar-
geş. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM 
Argeş, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de luni până joi, 
între orele 9- 13. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură şi cu date de 
identificare la sediul APM Argeş, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş. 

S.C.P. IONITA&VASILE S.P.R.L. numita lichidator judiciar in 
dosarul 219/1259/2018 aflat pe rolul Tribunalului Specializat 
Argeș, oferă spre vânzare prin licitație deschisa cu strigare, 
in data de  12.08.2022 ora 12:00 si in 26.08.2022 ora 12:00 in 
Pitești, Str. Tache Ionescu, Bl. M3, Sc. A, Ap. 3, Parter, Jud. Ar-
geș: Autoturism marca - autoturism SKODA Octavia, an fab-
ricație 2005, tip combustibil Motorina, Culoarea gri - PRET 
DE PORNIRE – 6.428,5 LEI + TVA si mașină de cusut JUKI 
(3 fire), mașină de cusut JUKI(nasture), 3 buc mașină de cusut 
JUKI(4 fire), butonieră Brother, presă de călcat la prețul total de 
8.150 lei + TVA. Pot participa la licitație persoane fizice sau ju-
ridice care fac dovada achitării unei garanții de 10% din valoar-
ea bunului licitat. Detalii se obțin la tel: 0726307797.

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ
(S.C. CAR SYSTEM ARGEŞ S.A)

 S.C. CAR SYSTEM ARGEŞ S.A, cu sediul în oraşul Ştefăneşti, Calea 
Bucureşti nr. 90, judeţul Argeş anunţă publicul interesat asupra dezbateri 
publice privind revizuirea autrorizaţiei de mediu nr. 68/ 24.04.2015 revizuită 
la15.04.2019 pentru activitatea: “Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 
cod CAEN 2059, tratarea şi acoperirea metalelor- cod CAEN 2561, fabri-
carea altor articole din metal n.c.a- cod CAEN 2599”, desfăşurată în oraşul 
Ştefăneşti, calea Bucureşti nr. 90, judeţul Argeş. 
Şedinţa de dezbatere publică va avea loc la sediul primăriei oraşului Ştefăneş-
ti, în data de 07.09.2022, începând cu ora 12.00. 
Documentaţia depusă de către titularul de activitate în vederea revizuirii au-
torizaţiei de mediu nr. 68/ 24.04.2015 revizuită la 15.04.2019 emisă pentru 
activitatea sus menţionată, poate fi consultată la sediul APM Argeş, din mun. 
Piteşti, str. Egalităţii nr. 50 A, jud. Argeş în zilele de luni- joi, între orele 8- 
16.30, vineri între orele 08.00- 14.00. 
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii des-
făşurate, pot fi consultate la sediul APM Argeş, mun. Piteşti, str. Egalităţii 
nr. 50 A, în zilele de luni- vineri, între orele 10- 14, în perioada 08.08. 2022- 
07.09.2022. 
Observaţiile publicului referitoare la activitatea societăţii se primesc zilnic, 
sob semnătură şi cu date de identificare la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Argeş( Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A), până la data de 07.09.2022. 

ANGAJEZ 

ŞOFER 
AUTOBASCULANTĂ 

8 X 4. 
Tel. 0744241416.

ALECU EMILIA MIHAELA ÎNTREPRINDERE INDI-
VIDUALĂ, cu sediul în comuna Tufeni, sat Stoborăşti, 
str. Învăţător Urseanu, nr. 3, judeţul Olt, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru pentru proiectul: “ Dezvoltare 
activitate non- agricolă în cadrul firmei Alecu Emilia 
Mihaela- Întreprindere Individuală- Construire hală 
producţie peleţi propus a fi amplasat în comuna Bârla, 
sat Bârla, judeţul Argeş.”
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Argeş, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în 
zilele de luni până joi, între orele  9- 13. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură 
şi cu date de identificare la sediu APM Argeş, str. Egal-
ităţii, nr. 50 A, jud. Argeş.

Ieri, 8 august 2022 
s-au împlinit 6 luni de 
când bunul ºi iubitul 

nostru soþ ºi tatã, 
DAN SAMARINEANU 

a plecat la ceruri. 
Dragul nostru, te vom 
iubi mereu! Dumne-

zeu sã te odihneascã 
în pace! Familia. 

(C.080820220008) 

COMEMORĂRI
ANUNŢ

A fost gasită o car-
te de identitate în 

zona Clinicii Irimia, 
pe numele Burcea 
Camelia-Maria. Po-
sesoarea o poate 
ridica de la redac-
ţia Curierul zilei.
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ANGAJEZ 
VÂNZĂTOARE 

MAGAZIN 
Peneş - carne şi 

preparate din carne. 
Tel. 0737327466. 

SOCIETATE COMERCIALA angajeaza:
- ECONOMIST SALARIZARE (cu experienta)

- SOFER - cat. C,D (cu atestat)
Pentru detalii si informatii, tel. 0724.227.890

CV-urile pot fi trimise pe adresa: 
personal@imuc.ro

SC EDEN DESIGN SRL
ANGAJEAZĂ

ELECTRICIENI.
Oferim salarii avantajoase şi 

decontarea transportului.
CV-urile la mail: office@eden-design.ro 

Adresa: Sat Măracineni, comuna Mărăcineni, 
nr. 629, jud. Argeş. Tel. fix: 0248610155 

Tel. 0740 009 470/0721 140 088.

S.C. COMPACT PROFIL 
angajează 

CONFECŢIONER 
TÂMPLĂRIE PVC 

cu experienţă pe atelier. 
Tel. 0770653723.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze. 

Tel. 0722301315.

Societate de construcții 
angajează: 

c DULGHERI - 
4 POSTURI,

c OPERATOR BULDO-
EXCAVATOR - 1 POST.

Detalii, la tel. 0742112063.

VECTRUM SOLUTIONS 
angajează în domeniul construcţiilor:

n INSTALATORI  n ELECTRICIENI
n DULGHERI      n FAIANŢARI
n FIERAR-BETONIŞTI 
n MONTATORI RIGIPS
n MUNCITORI NECALIFICAŢI.

Relaţii, la tel. 0754200486, 
e-mail: maria.badea@vectrum.ro

Societate comercială 
angajează 

MANIPULANȚI. 
Tel 0740.045.872

FABRICĂ de MEZELURI din Pitești 
angajează în condiții avantajoase 
CUTERIST. Tel. 0731. 555.872.

Fabrică de mezeluri din Pitești 
angajează în condiții avantajoase 

GESTIONAR DEPOZIT FRIGORIFIC.
 Tel. 0731. 555.872.

S.C. angajează: 
- OPERATORI TERMOFORMARE (3 persoane);
- AMBALATOR- MANIPULANT (9 persoane), 
- MANAGER (1 pers). 

Experienţă în domeniul polistiren constituie avantaj. 
Programul de lucru este în 3 schimburi (luni-vineri). 

Pentru informaţii la tel. 0726746036. Se acordă salarii 
atractive, bonuri  de masă, bonusuri de performanţă.

SC ZARIS AUTOCOM SRL, cu sediul în comuna 
Mărăcineni, ANGAJEAZĂ: AGENT VÂNZĂRI, ŞOFER, 

MUNCITOR NECALIFICAT (salariu foarte atractiv), 
MECANIC întreţinere, PATISER, INGINER TEHNOLOG 

panificaţie/patiserie, ELECTRICIAN.
 - SALARII ATRACTIVE -  

Telefon 0729218498 0724079452 .

SOCIETATE DE CONSTRUCŢII cu experienţă angajează: 
MUNCITORI calificaţi şi necalificaţi, 

DULGHERI, SUDORI, LĂCĂTUŞI MECANICI, MUNCITORI 
pentru amenajari interioare şi finisaje, MAŞINIST 

TERASAMENTE, STIVUITORIST, BULDOEXCAVATORIST. 
- salarii atractive -

 Telefon 0727 760 240.

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ: 

n LĂCĂTUŞ MECANIC de întreţinere şi repa-
raţii  n ELECTRICIAN  întreţinere şi reparaţii 

n  LĂCĂTUŞ CONSTRUCŢII METALICE 
n RESPONSABIL AFACERE n  PROIECTANT 

INGINER MECANIC n  INGINER 
AUTOMATIST n ANALIST CUMPARARI.
Dacă sunteţi interesaţi de un loc de muncă care vă oferă:
2 Contract de muncă pe perioadă nedeterminată 2   Condiţii 
de muncă şi salarizare motivante 2 Al 13-lea salariu/an 2 Ti-
chete de masă (20 lei/tichet) 2 Decontare sumă transport 2 
Formare continuă 2 Posibilitate de deplasare în străinătate, în 
funcţie de postul ocupat  2 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.

S.C. GENERAL TRUST 
ARGES  S.R.L. PITESTI

angajeaza:
n MECANICI AUTO 
n ELECTRICIENI AUTO
n  VOPSITORI   
n  TINICHIGII    
n  SUDORI 
n  LACATUSI MECANICI

Tel. 0723445590.

SOCIETATE de 
construcţii angajează 

EXCAVATORIST. 
Se acceptă şi pensionar.

 Tel. 0730654332.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
DAS AUTO LKW S.R.L., titular al planului: Plan Urbanistic 
Zonal – pentru introducere în intravilan și reglementare în ve-
derea “Construire hală producție”, în muncipiul Pitesti, DN 
65 B (tarlaua 17), jud. Arges, anunță publicul interesat asupra 
lucrarii deciziei etapei de încadrare -  nu necesită parcurgerea 
procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe 
conform HG.Nr.1076/2004.
Motivele care au stat la baza luării deciziei:
• Consultarea membrilor C.S.C.;
• Prevederile H.G. nr. 1076/2004 -  privind stabilierea procedu-
rii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;
• Pe parcursul  derulării de reglementare, publicul a fost însti-
intat asupra depunerii solicitării avizului de mediu , prin anun-
turi repetate în presa. Nu s-au înregistrat reacții negative din 
partea publicului referitoare la planul mai sus mentionat.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al 
proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Arges din 
Pitești, str. Egalității nr.50 A în perioada(10 zile de la publicare).
Observațiile publicului se primesc  zilnic, sub semnătura și cu 
datele de identificare la sediul APM Argeș, str. Egalității, nr.50 
A, în perioada(10 zile de la publicare).

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu

COMUNA COTMEANA anunţă publicul interesat asu-
pra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul: “ Reabilitare pod în comuna Cotmea-
na, sat Cotmeana, punct” La Stănescu”, propus a fi am-
plasat în comuna Cotmeana, satul Cotmeana, punct” 
La Stanescu”, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Argeş, str. Egalităţii nr. 50 A, jud. Argeş şi la 
sediul PRIMĂRIEI COTMEANA din comuna Cotmea-
na, judeţul Argeş, în zilele de luni până joi, între orele 
9- 13. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM 
Argeş, str. Egalităţii nr. 50 A, jud. Argeş. 

Anunţ public privind depunerea solicitării de 
emitere a acordului de mediu

UAT COMUNA COTMEANA anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul: “ Construire punte 
pietonală în satul Cotmeana, punctul “ Ograda” co-
muna Cotmeana,  propus a fi amplasat în comuna 
Cotmeana, satul Cotmeana, str. Ograda, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM Argeş, str. Egalităţii nr. 50 A, 
jud. Argeş şi la sediul UAT COMUNA COTMEANA 
din comuna Cotmeana, sat Cotmeana, str. Princi-
pală, nr. 309, judeţul Argeş, în zilele de luni până 
joi, între orele 9- 13. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul 
APM Argeş, str. Egalităţii nr. 50 A, jud. Argeş. 

S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti, 
cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu 
nr. 24A, judeţul Argeş, ORGANIZEAZĂ CONCURS pent-
ru ocuparea unui post de OPERATOR CIRCUITE REŢEA 
APĂ la Formaţia Staţii Pompare Apă Localităţi Limitrofe 
- punct de lucru Lunca Corbului.
Sarcinile de bază ale postului de operator circuite 
reţea apă constau în supravegherea şi asigurarea bunei 
funcţionări a instalaţiilor şi utilajelor staţiei de tratare a 
apei potabile.
Condiţiile de participare la concurs sunt: studii medii 
tehnice şi calificare în domeniul operării circuite reţea 
apă sau domenii conexe: lăcătuş mecanic, mecanic, teh-
nician; apt pentru manipularea manuală a maselor şi lu-
crul la înălţime; să deţină pemis de conducere categoria 
B, valabil; constituie avantaj reşedinţa permanentă în 
comuna Lunca Corbului sau localităţile învecinate.
Concursul constă într-un interviu ce include şi aspecte 
practice.
Bibliografia pentru concurs: manuale şi cărţi din literatu-
ra de specialitate ce includ noţiuni despre întreţinerea şi 
operarea reţelelor de apă.
Candidaţii vor transmite CV, Consimțământ și Informații 
la colectarea datelor cu caracter personal direct de la 
persoana vizată (se descarcă de pe site-ul societății, 
secțiunea „Clienți - Formulare‟) şi copii ale actului de 
identitate, actelor de studii şi, după caz, permisului 
de conducere pe adresa de e-mail contact@apa-ca-
nal2000.ro sau se vor depune la ghişeul unic al societăţii 
situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 
24A, judeţul Argeş, până la data de 17.08.2022, 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. 

SC ANGAJEAZA: 
 - LĂCĂTUŞI MECANICI

 - SUDOR ELECTRIC şi CO2
 - ELECTICIAN sau ELEC-

TROMECANIC. BONURI DE 
MASĂ 20 LEI, SALARIU 

NET DE LA 2.400 LEI
 TEL. 0726348221.

CASA MARIA 
angajează: - BUCĂTAR
- AJUTOR BUCĂTAR

- FEMEIE DE SERVICIU. 
Tel. 0722883555.

ANGAJEZ MESERIAŞI 
în CONSTRUCŢII

 pentru FRANŢA. 
Salariu de la 2.000 euro. 

Rog seriozitate. 
Tel. 0748378628.
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SC ROMA2S TRANSYLVANIA INGINERIE 
SRL CONFECTII METALICE, 

STRADA DEPOZITELOR, NR. 20, ANGAJEAZA:
n SUDORI CO2 

n LĂCĂTUŞI MECANICI
Relaţii, la telefon 0799.825.068.

SC HOEDLMAYR LAZAR ROMÂNIA angajează 
ŞOFER PROFESIONIST AUTOTRANSPORTOR
Atribuţii: 
- efectueaza transport international de autovehicule
- se încadreaza în programul stabilit pentru încarcarea/
livrarea autovehiculelor
- respecta timpii de conducere/odihna precum si legislatia 
rutiera în vigoare.
- utilizeaza optim si se încadreaza in normele stabilite de 
companie în ceea ce priveste resursele necesare activitatii 
(carburant, taxe de drum etc).
- mentine o comunicare eficienta cu managerul de flota.
- preda la timp si complete,documentele aferente marfurilor 
transportate precum si documentele specifice activitatii.
Cerinţe:- posesor permis de conducere categoriile: B, C, E
- posesor atestat transport marfa si agabarit
- posesor de card tahograf
- disponibil la lucrul in spatiul intracomunitar
- minimum 1 an experienta în conducerea de autotrailere 
şi în încarcarea-descarcarea şi asigurarea masinilor trans-
portate.

Pentru mai multe detalii, persoanele interesate 
pot suna la numarul de telefon 0720700433.

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

SC TECHWISE ELECTRONICS SRL angajează: 
n PROGRAMATORI RUBY FLUTTER şi EMBEDDED.
n ELECTROMECANICI 
n PROGRAMATOR ROBOŢI INDUSTRIALI cu sau 
fără experienţă. 
Se oferă: - contract perioadă nedeterminată; condiţii de 

muncă excepţionale; salariu atractiv. 
Detalii, la tel. 0756.362.072.

FABRICĂ DE MEZELURI angajează în condiții avan-
tajoase LUCRĂTOR GESTIONAR 

pentru magazin alimentar în orașul Piteşti. 
Experiența în vânzări constituie avantaj. 

Tel. 0772.284.982.

AGEXIM PITEŞTI
 ANGAJEAZĂ

ŞOFER TIR 
 COMUNITATE şi 

TUR - RETUR. 
Tel. 0799.727.787/
0799.211.593

Ne marim echipa si te asteptam 
sa fim colegi!

Angajam operatori productie pentru 
fabrica LEONI din Bascov

Pachetul salarial NET lunar incepe de la 2.246 lei (dupa 
achitare taxe si impozite) si include tichetele de masa 
(valoare tichet: 20 lei/zi), prime, bonusuri si sporuri.

Venitul NET creste anual.

Scrie-ne pe recrutare.pitesti@leoni.com, vino la sediul so-
cietatii sau suna-ne la  0248/208413  si cere mai multe detalii. SOCIETATE 

ANGAJEAZĂ: 
- SUDORI 

- LĂCĂTUŞI 
MECANICI. 

Tel. 0720.689.965.

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

PROMOŢIE LA ACEASTĂ STAGIUNE  
MARI REDUCERI DE PREŢ!!!

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, 25 AUGUST 2022 la sediul nostru (sau online pe site-ul 
nostru: google atparges.ro) din P-ţa Vasile Milea nr. 3, Casa Sindicatelor, et.1, Secre-
tariatul ,,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 25 AUGUST 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 - 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

25 AUGUST 2022

SC ZIP ESCORT SRL 
angajează în condiţii 

avantajoare, DISPECERĂ 
supraveghere camere 
video şi AGENŢI de 

SECURITATE. Relaţii, la 
telefon: 0731.010.266 - 

Iordache Dorel

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:
u INGINER CONSTRUCTOR  

u MECANIC BULDO EXCA  VATOR  u MECANIC 
MINIÎNCĂRCĂTOR u ME CANIC EXCAVATOR 

PNEURI u MUNCITOR NE CALIFICAT u PAVATOR 
u ZIDAR PIETRAR u ZUGRAV  

u SUDOR u SUDOR POLIETILENĂ  u FIERAR 
BETONIST u LĂCĂTUŞ MECANIC u INSTALATORI 

u  MONTATOR PAVELE şi BORDURI. 
Se oferă salarii atractive şi negociabile. 

Relaţii, la telefoane: 0722844986, 0724509988.

Cotidianul Top angajează pe 
perioadă nedeterminată 

LUCRĂTOR în departamen-
tul GESTIUNE-CONTABIL-
ITATE PRIMARĂ. Cerinţă 

minimă: operare calculator. 
Tel. 0748.192.233.

S.C. PROFLEX SUD 
angajează 

MECANIC 
pentru ATELIER

 REPARAŢII CILINDRII. 
Tel. 0755146989. 

Specializata in fabricarea de 
piese auto pentru motorsport si 
industria automotive angajează 

OPERATORI pentru fabricarea man-
uala si TEHNICIENI/ OPERATORI 

FINISARE PIESE
Cerinte: persoane serioase, organi-
zate, atente la detalii, dinamice.
Oferim: pachet salarial atractiv, ti-

chete de masa, decontare transport, loc de munca stabil 
in cadrul unei companii in plina expansiune.

Telefon: 0723 864 184.
E-mail:i.tudoreanu@carl-composite.eu

MINIMARKET 
angajează 

LUCRĂTOR 
COMERCIAL

 în locaţia -
 Intersectie Valea 

Mare. Detalii, la tel.
 0741.104.497.

SC BOOKART PRINTING SRL, punct de lucru Bradu, 
jud. Argeș, ANGAJEAZĂ pentru activități de lucru în tipografie:
- LEGATOR MANUAL (cu sau fără experienţă);

OFERIM SALARIU ATRACTIV 
în funcție de calificare și experiență, bani de masă. 

Relații, la telefon 0741396036.

NEW DESING COMPOSITE 
angajează: 

- STIVUITORIST 
- ŞOFER TIR 

INTERN (cisternă)
- MUNCITORI 

ÎMBUTELIERE LICHID 
AUTO

- ŞOFER categoria B
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.

SC angajează 
LUCRĂTOR DEPOZIT. 

Se solicită permis 
de conducere categ. B. 

Salariu atractiv. 
Tel. 0740073778.

GARDEN PUB 
angajează: 

- BUCĂTAR;
- AJUTOR BUCĂTAR - 

SPĂLĂTOR VASE. 
Tel. 0733956281. 

S.C. GENERAL TRUST 
ARGES  S.R.L. PITESTI

angajeaza:  
n INGINERI CFDP

n INGINER  INSTALATII 
APA-CANAL 

n LUCRATORI DRUMURI
Tel. 0725114115.

S.C. ANGAJEAZĂ 

LĂCĂTUŞI 
MECANICI 

CUNOŞTINŢE DESEN 
TEHNIC.

 Tel. 0742117719.
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