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VÂNZĂRI
DIVERSE
VÂND pianinã 

cu corzi( instru-
ment nobil), stare 

bunã. 0744313866.  
(C.110520220011) 

VÂND þuicã de prunã 
ºi cãrucior handi-
cap. Tel.0754862407. 
(C.170520220004)

VÂND þuicã din prune, 32 
grade, preþ 14 lei/ litru ºi 
palincã. Tel. 0730919219. 
(C.300520220019)

VÂND boiler. 0732522436.

VÂND 4 cauciucuri 
de varã pentru Matiz. 

Tel. 0752170092.  

VÂND cãruþã, gâºte, iepuri, 
vacã, lemne de foc. Tel. 
0729321359.

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
AUTO

ROMÂNEŞTI
VÂND Chevrolet 
Spark, fabricaþie 

2009, perfectã stare 
de funcþionare. 

Tel. 0744313866.  
(C.110520220012) 

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

MOTO - VELO
CAUT motocicletã Enduro 4 
t, 250- 350 cc sau 2 t, 125- 
200 cc. Tel. 0745134126; 
0747039974. 

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE

VÂND garsonierã, cf. 1, 
decomandatã, et. 1/ 4, 30 
mp, zona Prundu- Depou, 
preþ 38.500 euro, nego-
ciabil. Tel. 0749617253.  
(C.270520220001)

PROPRIETAR vând gar-
sonierã cf. 1, Gãvana 3, 
etaj 3/4. Tel. 0770381793. 
(C.300520220009)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 2 ca-
mere, cf. 1, et. 10, Gava-
na 2. Tel. 0746676738. 
(C.230520220012)

VÂND apartament 2 came-
re, zonã centralã, preþ avan-
tajos. Tel. 0722991854. 
(C.300520220013)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND apartament 3 came-
re, decomandat, Calea Bu-
cureºti, vedere 2 pãrþi( piaþa 
Ceair - Calea Bucureºti), 
fãrã îmbunãtãþiri, curat, preþ 
59.000 euro, negociabil. 
Tel. 0728019378.   (C.o.p.)

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.110520220013) 

VÂND casã ultracen-
tral, zona biserica 

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

litãþile. 0744313866.  
(C.110520220016) 

VÂND casã com. Mãrã-
cineni( 3 km de Pi-
teºti), racordatã la 
toate utilitãþile, preþ nego-
ciabil. Tel. 0743665104.  
(C.180520220009)

VÂND casã la 20 km 
de Piteºti com. Drãga-
nu, construcþii curþi 6.000 
mp, posibilitãþi parcela-
re, poziþie excelentã. Tel. 
0773881058; 0770861327.  

(C.300520220004)

VÂND 2 case locuibile, su-
prafaþã 600 mp+ anexe, 
utilitãþi, la 30 km de Piteºti( 
Teiu), 50.000 lei, nego-
ciabil. Tel. 0723413115. 
(C.300520220005)

VÂND casã P+ M, la 
cheie, toate utilitãþi-
le, Auchan -Bascov( 
Micºunele), 160.000 euro ne-
gociabil.  Tel. 0725199561. 
(C.010620220003)

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 Moºoa-
ia, stradal. Tel. 
0740135566. 

(C.110520220015)

VÂND teren 5.000 mp, 
drumul Scoarþei, com. Bra-
du, la 8 km de Piteºti, ca-
dastru. Tel. 0758929508. 
(C.250520220007)

VÂND teren 1.100 mp, intra-
re Meriºani, 25 euro/ mp, ne-
gociabil. Tel. 0725199561. 
(C.010620220002)

OPORTINUTATE excelen-
tã! Construcþie casã. Vând 
teren zona Turceºti, 532 mp, 
deschidere 17 m, gard con-
struit, racordat apã ºi elec-
tric. Bonus cedez proprie-
tatea asupra drumului de 
servitute. Tel. 0740087383. 
(C.310520220004)

SPAŢII
ÎNCHIRIEZ HALĂ,

 1200 MP + CURTE  800 MP-
STRADAL, ŞTEFĂNEŞTI, 

ZONA MICROMOTOARE. 
TEL. 0726 37 37 37.  

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

ÎNCHIRIEZ camere, mobila-
te, vilã Nord- Kaufland, 300 
lei/ persoanã. 0772031155.  
(C.300520220001)

OFER închiriere gar-
sonierã, Gãvana III. 
0765238658; 0744364419. 
(C.230520220010)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, Calea Bu-
cureºti. Tel. 0774650247.  
(C.230520220008)

OFER spre închiriere gar-
sonierã, Gãvana 3, utilatã 
complet. Tel. 0729030277. 
(C.240520220010)

OFER spre închiriere 
apartament 2 camere, de-
comandat, renovat, mo-
bilat ºi utilat, zona Rãzbo-
ieni. Tel. 0743977369. 
(C.240520220003)

OFER închiriere gar-
sonierã, cf. 1, Exer-
ciþiu. Tel. 0771756155.  
(C.250520220011)

OFER închiriere apar-
tament, zona Craio-
vei. Tel. 0744533118. 
(C.270520220004)

ÎNCHIRIEZ garsonierã la 
casã, semicentral, conto-
rizatã, intrare separatã, 
500 lei. 0733929438. 
(C.270520220005)

OFER spre închiriere o 
camerã, la casã, lângã 
LIDL- Depou, pentru un 
bãiat. Tel. 0731535199. 
(C.300520220010)

CAUT sã închiriez apar-
tament 2 camere, indife-
rent de zonã, la preþ rezo-
nabil. Tel. 0770424466. 
între orele 18.00- 21.00.  
(C.300520220017)

OFER închiriere garsonierã 
complet mobilatã, utilatã, 
Prundu. Tel. 0757545919.  
(C.300520220018)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, Calea Bu-
cureºti. Tel. 0774650247.  

(C.310520220005)

CUMPĂRĂRI
AUTO

CUMPÃR autoturisme 
ºi autoutilitare, pentru 

dezmembrare, româneºti 
ºi strãine eventual avariate 
Transport gratuit plata pe 

loc. Tel. 0721956599.

LOCURI DE VECI
VÂND cavou tip cup-
tor. Tel. 0727747581.  
(C.040520220010)

VÂND 2 cripte, Ci-
mitirul Sf. Gheor-
ghe. Tel. 0730473254.  
(C.040520220008)

VÂND cavou 4 locuri, 
construcþie nouã, Cimi-
tirul Sf. Gheorghe, zona 
1. Tel. 0744693641. 
(C.160520220003)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

DOAMNÃ cu experi-
enþã, doresc sã îngri-
jesc copil, la familie seri-

oasã. Tel. 0747302717.  
(C.120520220001) 

ANGAJEZ 
MENAJERĂ, 

program 8 ore, 
în Piteşti, Relaţii la tel. 
0761.348.179. 

CÃUTÃM bona cu expe-
rienþã pentru un baieþel 
nou-nascut. Dorim ca per-
soana sã fie curatã, sã 
vorbeascã corect, sã nu 
fumeze, sã fie rãbdatoare ºi 
receptivã cerinþelor familiei 
pentru o colaborarea foarte 
bunã.  Asigurãm cele mai 
bune condiþii ºi transport 
pânã la locaþie- locuim în 
Pitesti.  Program: 8-10 ore/ 
zi, luni - vineri. Ocazional în 
weekend-uri.  Salariu moti-
vant +contract de muncã. 
Detalii la tel: 0733334454. 
(C.f. 3880)

MEDICALE
REFLEXOTERAPIE la 
domiciliu. Piteºti, Mio-
veni. Tel. 0762327793.  
(C.300520220002)

PRESTĂRI

DELIA 27 ani, curatã, drãgutã, lo-
caþie centru. Tel. 0730549092. 
(C.200520220014)

BRUNETÃ, sunã-mã ºi vin la tine! Pi-
teºti. 0727695729. (C.300520220015)

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 
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.

10.06.2022

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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SERVICII

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

ECHIPÃ profesioniºti exe-
cutã: reparaþii acoperiºuri, 
vopsit tablã, servicii dulghe-
rie, montaj tablã metalicã( 
ceramicã), sisteme pluvia-
le, mansardãri. Experienþã 
25 ani. Tel. 0727040447.  
(C.240520220007)

EXECUT zugrãveli, glet, la-
vabilã, gresie, faianþã,   par-
chet, rigips. 0748145223. 
(C.300520220014)

TUND gard viu, cosesc 
iarbã. Tel. 0764491252. 
(C.310520220012)

CAUT meseriaºi pen-
tru a amenaja teren 
tenis( zgurã), ªtefã-
neºti. Tel. 0754812629.  
(C.010620220005)

MEDITAŢII
MEDITAÞII matematicã 
cls. V-XII (inclusiv ºcoa-
lã subofiþeri ºi maiºtri 
militari) . 0726727622. 
(C.230520220015)

PROFESOARÃ medi-
tez limba ºi lteratura 
românã, engleza, spa-
niola ºi rusa. Preþ avan-
tajos. Tel. 0740901014. 
(C.290420220002)

MICI AFACERI
EXPERT contabil întoc-
mesc evidenþe contabile 
PFA, I.I., I.F., asociaþii, 
fundaþii. 0742861016.  
(C.310520220014)

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

DOMN, 48 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie/ cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.170520220006)

DORESC norã pen-
tru bãiat, pote fi ºi di-
vorþatã. Tel. 0754862407. 
(C.170520220007)

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

DOMN, vârstã 52 ani, 
fãrã obligaþii, necãsãto-
rit doresc relaþie serioasã 
cu persoanã, vârstã 45 
-50 ani, fãrã obligaþii. Tel. 
0756859018. (C.b.f. 9726)

TÂNÃR fermier doresc 
cunoºtinþã cu doamnã/ 
domniºoarã pentru priete-
nie/ cãsãtorie. Rog serio-
zitate. Tel. 0773750027. 

(C.240520220004)

DOMN serios, brunet, 
1.84/ 76, 45 ani, doresc 
cunoºtinþã cu doamnã 
serioasã, vârsta pânã în 
48 de ani, poate sã fie 
despãrþitã sau vãduvã. Tel. 
0735438774. Rog serozita-
te. (C.310520220010)

ANIMALE
TUND câini la domiciliu, Ar-
geº- Piteºti. 0730744027. 
(C.160520220015)

VÂND câini de pazã, 
tineri, preþ negocia-
bil. Tel. 0773848893. 
(C.310520220007)

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
S.C. ANGAJEAZÃ lãcã-
tuºi, sudori ºi monta-
tori. Tel. 0736373575. 
(C.100520220003)

CÃMIN bãtrâni Altmed 
Piteºti angajeazã infir-
miere îngrijire vârstnici 
cu ºi fãrã experienþã. 
0723777917; 0756030709. 
(C.200520220013)

ANGAJEZ muncitori în con-
strucþii. Tel. 0744355166. 
(C.130520220018)

TOTAL Electoconstruct VG 
angajeazã electricieni cu 
experienþã minimã. Salariu 
motivant. Detalii la tel. 0348/ 
402616 sau www.tec-vg.ro 
(C.160520220021)

ANGAJEZ personal cu 
experienþã pentru bar 
ºi grãtar. Condiþii bune 
de lucru, program fle-
xibil. Tel. 0747545144.  
(C.160520220019)

RESTAURANT cen-
tral angajează bucătar, 
ajutor de bucătar. Infor-
maţii tel. 0744614748. 
(C.180520220011)

S.C. angajeazã instalator 
instalaþii termice ºi sani-
tare. Tel. 0751767635.  
(C.170520220001)

ANGAJEZ spãlã-
tori auto cu experi-
enþã. Tel. 0751612237. 
(C.170520220015)

S.C. ANGAJEA-
ZÃ electricieni JT ºi 

MT. Tel. 0745015885. 
(C.180520220003)

RESTAURANT Vulturul 
angajeazã bucãtar ºi ajutor 
bucătar. Tel. 0746101741. 
(C.180520220006)

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

RESTAURANT Nazar an-
gajeazã femeie în bucãtãrie 
ºi femeie pentru curãþe-
nie. Tel. 0743272727. 
(C.230520220005)

S.C. ANGAJEAZÃ feme-
ie de serviciu, locaþie Pi-
scani. Transport gratuit 
Piteºti. Tel. 0760238325.  
(C.230520220019)

LA Scoica Land Mama-
ia -sat angajeazã: bar-
man, ospãtar, bucãtar. 
Se oferã cazare+ o masã. 
Detalii la tel. 0737559223.  
(C.250520220001)

ANGAJÃM ºofer pentru 
basculantã ºi deservent ex-
cavator. Tel. 0735273012.  
(C.250520220003)

ANGAJEZ tinichigiu ºi 
izolator în construcþii. 
Tel. 0744756425. 
(C.250520220009)

ANGAJEZ îngrijitor 
cai. Tel. 0723195774.  
(C.260520220001)

ANGAJEZ zidari, dulgheri, 
fierari. Program lucru 07.30- 
17.00. Tel. 0726998746.  
(C.260520220002)

ANGAJEZ urgent bãieþi 
pentru parc de dis-
tracþii( bâlci- carusel co-
pii). Rog seriozitate. Tel. 
0731426312 ;0732588699. 
(C.300520220012)

ANGAJEZ perso-
nal grãtar ºi ajutor de 
bucãtar. Tel. 0724397582. 
(C.300520220023)

ANGAJEZ bucãtar. 
Tel. 0727362426. 
(C.300520220024)

ANGAJEZ personal 
grãtar. Tel.  0727362426. 
(C.300520220025)

CÃMIN îngrijire persoane 
vârstnice, Piteºti angajea-
zã urgent infirmierã. Re-
laþii, la tel. 0743057924. 
(C.300520220016)

ANGAJEZ infirmierã pentru 
Cãminul de bãtrâni Sf. Ma-
ria Micã. Tel. 0766683524.  
(C.310520220011)

ANGAJEZ feme-
ie pentru curãþenie la 
bloc, cartier Rãzbo-

ieni. Tel. 0751326042. 
(C.310520220003)

DEPOZIT de materia-
le construcþii angajea-
zã vânzãtor ºi opera-
tor prelucrare tablã la 
abkant. Tel. 0755026966. 
(C.310520220006)

ANGAJÃM agenþi de secu-
ritate pentru Piteºti ºi Clu-
cereasa. Tel. 0757831909. 
(C.310520220008)

ANGAJEZ ºofer Sprinter( 
3.5 t). Tel. 0729308813.  
(C.310520220009)

ANGAJEZ persoanã 
contabilitate primarã, 
program SAGA( restau-
rant). Tel. 0722390309. 
(C.010620220006)

ANGAJEZ ºef( ã), adminis-
trator, manager restaurant 
sau echipã conducere re-
staurant. Tel. 0722390309.  

(C.010620220007)

ANGAJEZ persoanã 
contabilitate primarã, 
program SAGA( restau-
rant). Tel. 0722390309. 
(C.010620220006)

S.C. angajeazã instalator 
instalaþii termice ºi sani-
tare. Tel. 0751767635.  
(C.170520220001)

ANGAJEZ ºef( ã), adminis-
trator, manager restaurant 
sau echipã conducere re-
staurant. Tel. 0722390309.  
(C.010620220007)

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!

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

 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

S.C. TECHWISE ELECTRONICS SRL angajează: 
n PROGRAMATORI RUBY FLUTTER şi EMBEDDED.
n ANALIST SOFTWARE(QA)
n OPERATORI call center.
n ELECTROMECANICI. n ELECTRONIST. 
Se oferă: - contract perioadă nedeterminată; condiţii de 

muncă excepţionale; salariu atractiv. 
Detalii, la tel. 0742221816.

S.C. LISA Logistic Control 
angajează ŞOFERI 3,5- 7,5 

tone, intern, cu experienţă şi 
secretară( cunoştinţe înregis-
trare acte transport). Salariu 
avantajos. Tel. 0744167677; 

0740004997. 

S.C  angajează    
-VÂNZĂTOARE

 PREPARATE CARNE
- TRANŞATORI 

CARCASE. 
Tel. 0744430982; 

0744506583

Noul Restaurant YAKY 
PREMIUM BALLROOM 

angajează 
BUCĂTAR 

tânar cu experienţă. 
Tel. 0741706399.

SC EXTENSIV SRL, cu sediul in Pitesti, b-dul Repub-
licii, bl E3c, sc A, ap 10, Punct de lucru Topoloveni strada 
Depozitelor nr. 1 a emis informarea publica privind ac-
tivitatea desfasurata la punctul de lucru. Aceasta poate fi 
gasita la adresa http://extensiv.ro/Actualizare%20infor-
mare%20publica%20ISU%20%2016.02.2021.pdf

SOCIETATEA KRANZ EUROCENTER SRL, titular al 
Plan Urbanistic Zonal- “ Schimbare de zonă funcţională 
din L(LOCUIRE) în ID( INDUSTRIE ŞI DEPOZITARE) 
şi întocmire regulament local de urbanism în vederea am-
plasării staţie de betoane şi staţie de sortare cu spălare şi 
concasare produse de balastieră”, situat în jud. Argeş, com. 
Şuici, sat. Şuici, str. DJ 703 H, nr. cad. 80400, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului 
de mediu pentru planul/ programul menţionat şi declanşar-
ea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului/ programului poate fi consultată 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Argeş, din lo-
calitatea Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, de luni 
până joi între orele 09.00- 11.00. 
Observaţii / comentarii şi sugestii se primesc în scris la se-
diul APM Argeş, în termen de 18 zile de la data publicării 
anunţului. 
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SC PRESTO TIG MT - cu sediul în PITEŞTI, str. 
Depozitelor nr 41-43 - ANGAJEAZĂ: 

n 2 LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE 
n 1 SUDOR n 1 MUNCITOR NECALIFICAT 
- Nu solicităm diploma, experienţa / dexteritatea sunt necesare
- Se lucrează doar la punctul de lucru în atelierul din Piteşti, 
pentru carosări / echipări autoutilitare. Nu se plecă în deplasări 
în afara atelierului. Se oferă salariu motivant, bonuri de masă.
Selectia se face doar pe baza de interviu şi probă de lucru la 
punctul de lucru al societăţii.
- Program L-Vi, 08:00 –17:00. 

Tel. 0745 438 578. E-mail: presto.tigmt@yahoo.com   
Nu oferim cazare. Oferim şi cerem seriozitate.

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

ŞOFERI, MUNCITORI NECALIFICATI, MECA-
NIC ÎNTREŢINERE, PATISER, FACTURIST.

- salarii atractive - Tel.: 0729.218.498. 0724.079.452.

Societate de construcţii cu experienţă angajează 
MUNCITORI CALIFICAŢI ŞI NECALIFICAŢI, 

STRUNGARI, DUGHERI, SUDORI, 
LĂCĂTUŞI MECANICI, MUNCITORI pentru 

AMENAJARI INTERIOARE şi FINISAJE, GESTIONAR. 
- SALARII ATRACTIVE - Telefon 0727 760 240.

ETALON  CONSTRUCT 
angajează urgent: n 1 MUNCI-

TOR cu experienţă TER-
MOIZOLATII n 1 MUNCI-
TOR necalificat. Salariu între 

180-200 lei/ zi. Tel. 0743978452. 
sau whatsApp 

S.C. angajează 
MUNCITORI

în construcţii: Zugravi, 
zidari, rigipsari, faianţari 
şi muncitori necalificaţi. 

Tel. 0740177424.

ANGAJEZ 
PERSONAL 
BUCĂTĂRIE 

CU EXPERIENŢĂ. 
Tel. 0722466039. 

ANGAJEZ ŞOFER 
categoria  C+E, pentru 

transport intern, benă ce-
reale. Tel. 0744759390.

FIRMĂ de construcţii 
angajează MESERIAŞI 

în domeniul AME-
NAJĂRILOR INTERI 
OARE. Se cere seriozi-
tate. Nu se fac deplasări. 

Tel. 0745296639.

S.C. ANGAJEAZĂ 

OPERATOR XEROX 
CU EXPERIENŢĂ. 

Tel. 0742084047. 

HOTEL VICTORIA 
angajează: 

- RECEPŢIONERE
- BUCĂTARI
- OSPĂTARI
- BARMANI 

- CAMERISTE 
- BAGAJIST(BELLBOY) 

Tel. 0722.320.047, 
0727461251.

ANGAJĂM 
ŞOFERI PROFESIONIŞTI
pentru transport Comuni-

tate, camion 24 tone. 
Oferim salariu atractiv 

într-un mediu profesionist. 
Detalii la tel. 0799959996. 

ANGAJEZ 
ŞOFER CATEGORIA B,

 pentru dubă 
până în 3,5 Tone. 

Obligatoriu cunoştinţe 
manipulare stivuitor. 

Tel. 0723663558.

ANGAJEZ 
ELECTRICIAN 

SERVICE DEPĂNARE 
POLIZOARE, BORD 

MAŞINI, COMPRESOARE, 
HIDROFOARE POMPE. 

Tel. 0723663558.

S.C. ANGAJEAZĂ: 
- MUNCITORI ÎN CON-

STRUCŢII ŞI AMENAJĂRI 
INTERIOARE.

- GESTIONAR- VÂNZĂTOR 
ÎN DOMENIUL INSTA-

LAŢIILOR TERMICE ŞI SANI-
TARE. TEL. 0740201808. 

ANGAJEZ:
- BUCĂTAR, 

salariu peste medie. 
- AJUTOR 
BUCĂTAR 

Tel. 0722.247.801.
Noul Restaurant YAKY 

PREMIUM BALLROOM 
angajează 
MANAGER 

tânar cu experienţă. 
Tel. 0741706399.

CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINĂ ARGEŞ-PITEŞTI  
ORGANIZEAZĂ la sediul  unităţii din Piteşti, Strada Negru - 
Vodă Nr. 43, Judeţul Argeş, în baza HG 286/2011 modificată şi 
completată cu HG 1027/2014, CONCURs pentru ocuparea pe 
durata nedeterminata  a unui post de ASISTENT MEDICAL 
MEDICINĂ GENERALĂ  cu PL, în cadrul Compartimentu-
lui:  “Recrutarea, educarea donatorilor şi  Colectă sânge”.  
Pentru ocuparea acestui post, candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevazute de art. 3 din HG 286/2011 modifi-
cată si complatată cu HG 1027/2014.
Condiţiile specifice  necesare participarii la concurs pentru  pos-
tul de asistent medical generalist cu PL sunt:
-diploma de şcoala sanitară postliceală sau echivalent;
-certificat membru OAMGMAMR;
-minimum 6 luni vechime în specialitate-asistent medicină gen-
erală cu PL.
Concursul se va desfăşura în data de: 27.06.2022, ora 09,00- 
proba scrisă; 29.06.2022, ora 09,00-proba practică şi  în data de 
01.07.2022, ora 09,00 – proba interviu.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Centrului de 
Transfuzie Sanguină Argeş -Pitesti, pâna la data de 20.06.2022,  
între orele: 10.00 - 13.00 şi trebuie să conţină documentele 
prevăzute de art 6 din  HG 286/2011 modificată si completată 
cu HG 1027/2014. Bibliografia se va afişa la sediul Centrului de 
Transfuzie Sanguină Argeş-Piteşti, Strada Negru-Voda, Nr. 43.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul unitatii.

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ: 

n LĂCĂTUŞ MECANIC  n  LĂCĂTUŞ 
CONSTRUCŢII METALICE n OPERATOR 
CNC n  CONTROLOR 2D n CONTROLOR 
3D n  PROIECTANT INGINER MECANIC 
n  INGINER AUTOMATIST n INGINER 
CERCETARE ROBOTI INDUSTRIALI n 

MECANIC INTRETINERE SI REPARATII.
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. CALATIS COM 
S.R.L. Piteşti angajează: 

- 1 VÂNZĂTOR 
TONETĂ 

ÎNGHEŢATĂ.
- 2 PREPARATORI 

ÎNGHEŢATĂ.
- 2 MANIPULANŢI 

MĂRFURI. 
Relaţii la tel. 0761193009. 

Societatea IPAD MAGNEZIU SRL, cu sediul social în Sat 
Lunca Corbului, Str. Industriei nr.6 D, judeţul Argeş, prin 
cererea depusă la APM Argeş a solicitat AUTORIZAŢIA 
DE MEDIU pentru desfăşurarea urmatoarelor activita-
ti: ·’’Turnarea metalelor neferoase uşoare’’- cod CAEN 
2453; ·’’Operaţiuni de mecanică generală, cod CAEN 
2562’’, pentru Punctul de lucru din Sat Lunca Corbului, Str. 
Industriei nr. 6 D, judeţul Argeş.
Informaţii referitoare la prezenta activitate, precum şi even-
tualele 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
S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti, cu sediul în municipiul 
Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, OR-
GANIZEAZĂ CONCURS pentru ocuparea unui post de IN-
STALATOR la Secţia Operare Apă.
Pentru postul de instalator sarcinile de bază constau în ex-
ecuţia lucrărilor de întreţinere/montare a reţelelor de dis-
tribuţie apă.
Condiţiile de participare la concurs instalator sunt: calificare 
de instalator apă-canal/ instalator instalaţii tehnico-sani-
tare şi de gaze; apt medical; disponibilitate de a participa 
prompt la intervenţii în caz de avarii; constituie avantaj 
deţinerea permisului de conducere categoria B, valabil.
Bibliografia pentru concurs instalator: noţiuni despre în-
treţinerea şi reparaţia instalaţiilor de apă şi canalizare, reg-
uli de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă 
(INSTALATOR APĂ-CANAL Manual de calificare/recalificare).
Concursul constă într-un interviu ce include şi aspecte prac-
tice.
Candidaţii vor transmite CV, Consimțământ și Informații la 
colectarea datelor cu caracter personal direct de la persoa-
na vizată (se descarcă de pe site-ul societății, secțiunea „Cli-
enți - Formulare‟) şi copii ale actului de identitate, actelor 
de studii şi, după caz, permisului de conducere pe adresa 
de e-mail contact@apa-canal2000.ro sau se vor depune la 
ghişeul unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bule-
vardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 
14.05.2022, 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. 

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI,
cu sediul în localitatea PITEȘTI, stradă ALEEA SPITA-
LULUI nr. 36,  județul ARGEȘ, organizează concurs, in 
baza H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. 
nr. 1027/2014, pentru ocuparea unui post contractual va-
cant de:

ASISTENT LABORATOR PRINCIPAL cu PL - 
1 POST

- are capacitate deplină de exerciţiu; 
- studii de specialitate: ȘCOALĂ POSTLICEALĂ SAN-
ITARĂ
- minim 5 ani vechime în funcția de asistent medical
- adeverință de grad principal
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 
Proba scrisă:  data  28.06.2022, ora 09.00.
Proba interviu:  data  01.07.2022, ora 09.00.
Dată limită până la care candidaţii vor depune actele pen-
tru dosarul de concurs este  21.06.2022.
Date contact: Birou personal, tel: 0248/ 287.150, int. 177.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare
SC IATSA PLATFORMA STEFANESTI SA titular al 
proiectului: ,,Construire hala metalica”, anunta publicul 
interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre 
Agentia pentru Protectia Mediului Arges, - nu se supune 
evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedu-
rilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evalu-
are adecvata, pentru proiectul: ,,Construire hala metalica’’, 
propus a fi amplasat in orasul Stefanesti, str. Calea Bucuresti 
– Valea Mare Podgoria nr. 81, judetul Arges.
Proiectul  deciziei de incadrare si motivele care o funda-
menteaza pot fi consultate la APM Arges cu sediul in  Pitesti, 
str. Egalitatii, nr. 50A, judetul Arges, in zilele de luni - vineri, 
intre orele 10-13, precum si la urmatoarea adresa de internet 
http://apmag.anpm. 
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la 
proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Arges, in ter-
men de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de 
internet a APM Arges.

SOCIETATE angajează 
PERSOANĂ cunoscătoare LIMBA ENGLEZĂ 
(scris şi vorbit), preferabil şi GERMANĂ.

Se solicită cunoştinţe operare PC, abilităţi întocmire şi 
gestionare documente.
Experienţa în comerţ intracomunitar constituie avantaj
Selecţia se face pe baza de interviu.

Informaţii, la tel. 0728310206.
CV, la email: recrutare@financiarrecycling.com
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SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze. 

Tel. 0722301315.

NEW DESING COMPOSITE 
angajează: 

- STIVUITORIST 
- ŞOFER TIR 

INTERN (cisternă)
- FEMEIE DE SERVICIU
- PERSONAL ÎMBUTE-

LIERE LICHID AUTO
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 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 PITEŞTI
 ANGAJEAZĂ

ŞOFER TIR 
 COMUNITATE şi 

TUR  RETUR. 
Tel. 0723.607.608, 

0799.211.593.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

SC LAS VEGAS-MI SRL
ANGAJEAZĂ

n ŞOFERI LIVRATORI
Cerinţe:    - studii medii
                  - permis categ. B, B+C
                  - domiciliul în Piteşti sau împrejurimi.

n MANIPULANŢI MARFĂ
Cerinţe:    - studii medii
                  - domiciliul în Piteşti sau împrejurimi.

Relaţii şi CV-uri la tel./Fax 0248223791 sau 
E-mail la adresa:  office@lasvegasmi.ro

Fabrică de mezeluri 
din Pitești ANGAJEAZĂ
 în condiții avantajoase:

- MUNCITORI calificaţi 
şi necalificaţi

- MANIPULANŢI 
MARFĂ

- TRANŞATORI.
Tel. 0348. 411.108

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează:
n STIVUITORIŞTI pentru depozitul Albota şi Pis-

cani(Bemo). Exista posibilitatea de CALIFICARE la 
LOCUL DE MUNCA. n  GESTIONAR. Program de 
lucru 5 zile pe săptămână. Se acordă sala-
riu motivant, bonusuri şi tichete de masă.

 Relaţii, la telefon 0744.508.005.

Societate comercială CAUTĂ
Denumire post: 
LĂCĂTUŞ-MONTATOR şi SUDOR ELECTROD

Locatie: ŞANTIERE UE / Tip job: full-time / Nivel studii: 
calificat / Experienta: min. 2 ani. Profilul persoanei candidate: n 
studii medii sau scoala profesionala de profil mecanic n experien-
ta pe un post similar min. 2 ani n experienta de lucru in santier - 
prezinta avantaj n atentie sporita la detalii n persoana organizata, 
responsabila. Responsabilitatile principale ale postului: - execu-
ta lucrari de lacatuserie - montaj structura metalica in santiere din 
UE, cu respectarea cerintelor de calitate impuse prin procedura de 
lucru sau prin instructiunile tehnologice primite.
Angajarea se face in urma interviului si a probei de lucru. 
Incadrarea in categoriile salariale se face pe baza experientei si 
a rezultatelor la proba de lucru. BENEFICII:
- SALARIU NET 2000 - 3000 EURO
- SE ASIGURA CAZARE SI TRANSPORT

Tel . 0745.068.073, 0244.704.232.

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 CONSTRUCŢII 
ANGAJEAZĂ URGENT 

MECANIC 
ÎNTREŢINERE şi 

REPARAŢII UTILAJE.  
Relaţii, la telefon 

0729.101.887.

ABATOR BASCOV 
angajează în condiții 

avantajoase:
-TRANŞATORI
- MĂCELARI

- MUNCITORI necalifi-
caţi, femei şi bărbaţi.
Tel. 0744. 314. 995. 

ANGAJEZ  
ŞOFER 

TIR. 
Tel. 0744755702. 

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, 30 iunie 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 30 IUNIE 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

30 iunie 2022

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

experienţă în domeniul presei de 
preferat STUDENŢI, PENSIONARI, 

zona Mioveni şi Piteşti. 
Relaţii, tel. 0748192233.

STAŢIE BETOANE VSC 
COMPROD Albota 

angajeză 
MUNCITOR 

NECALIFICAT. 
Relaţii, la tel. 0745170281.

SC ZIP ESCORT SRL 
angajează  DISPECERĂ 

supraveghere camere 
video şi AGENŢI DE 
SECURITATE -  zona 

Piteşti. Relaţii, 
la telefon 0731.010.266 - 

Iordache Dorel

Firmă de construcții 
angajează 
SUDORI 
ARGON. 

Se oferă salariu motivant. 
Tel. 0761.348.179.

HOTEL SORELO 
ANGAJEAZĂ 

BUCĂTĂREASĂ
 CU EXPERIENŢĂ. 
TEL. 0735216840.

MĂCELĂRIE 
angajează VÂNZĂTORI 

pentru magazine 
în Piteşti. 

Tel. 0746174727.

SC CASA DAVID CENTER angajează 
MUNCITORI CALIFICAŢI (FINISORI, ZU

GRAVI, FAIANŢARI, ZIDARI, INSTALATOR, 
DULGHER) şi MUNCITORI NECALIFICAŢI în 
construcţii. Solicităm şi oferim seriozitate, program de 

lucru luni- vineri, 8.00-17.00, salariu negociabil în 
funcţie de aptitudini. Execută lucrări în Piteşti şi locali-

tăţile adiacente. Tel. 0771625469.

CASA MARIA 
angajează: 

BUCĂTAR, AJUTOR 
BUCĂTAR, OSPĂTAR, 

SPĂLĂTOR VASE. 
Tel. 0722883555.

Angajez: 
 BUCĂTAR 

 AJUTOR BUCĂTAR 
 OSPĂTAR.

Restaurant Bascov.
Tel. 0732.438.924. 

ANGAJEZ ŞOFER 
categoria C+E, tur- 

retur România -Italia. 
Tel. 0744759390.

UNITATEA MILITARĂ 01225 Piteşti, 
judeţul Argeş, din Ministerul Apărării Naţionale, OR-
GANIZEAZĂ CONCURS de recrutare pentru ocupar-
ea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de 
execuţie vacantă, de MUNCITOR CALIFICAT 
III(electrician)/ formaţie de lucru/ formaţiunea de 
cazarmare, studii de specialitate- electrician cu o ve-
chime în specialitatea studiilor de minimum 6 luni. 
Calendarul concursului: 
- data limită de depunere a dosarelor de concurs- 
17.06.2022, orele 14.00.
- selecţia dosarelor de concurs- 20.06.2022. 
- proba scrisă- 27.06.2022, începând cu orele 11.00.
- interviul- 30.06.2022, începând cu orele 11.00. 
Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor 
favce la sediul UM 01225, Piteşti, str. Trivale, nr. 16, local-
itatea Piteşti, jud. Argeş, unde se vor afişa toate detaliile 
organizatorice necesare. Date de contact ale secretariat-
ului, la telefon: 0248/ 215900, int 107, 170. 
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