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VÂNZĂRI
DIVERSE

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

VÂND 2 butoaie de 
50 deca, doage sal-
câm. Tel. 0730154492.  
(C.080620220007)

VÂND urgent ºi con-
venabil mobilã nouã. 
Tel. 0742301801. 
(C.080620220008)

VÂND motocositoare pe 
benzinã, masa 1 m, Ger-
mania. Tel. 0726859378.  
(C.100620220002)

VÂND 4 cauciucuri 
de varã pentru Matiz. 

Tel. 0752170092.  

VÂND boiler Ariston. Tel. 
0732522436.

VÂND ulucã, ovãz, maºinã 
de curãþat porumb. Fãrã 
mesaje. 0748231125.  (C.1)

VÂND familii de albi-
ne cu/ fãrã cutii, neex-
trase. Tel. 0740871086.  
(C.140620220005)

VÂNZĂRI
AUTO

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

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND/ Închiriez garso-
nierã Gãvana, utilatã ºi 
mobilatã, preþ negoci-
abil. Tel. 0771615823. 
(C.070620220004)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 2 ca-
mere, cartier Trivale- Com-
plex 1. Tel. 0740359279. 
(C.080620220014)

VÂND apartament 2 came-
re, decomandat, Popa ªap-
cã, et. 2, 67.000 euro, ne-
gociabil. Tel. 0723501860. 
(C.100620220006) 

VÂND apartament 2 ca-
mere, decomandat, 3/ 3, 
fãrã îmbunãtãþiri, zona 
Popa ªapcã, 53.000 
euro. Tel. 0771319293.  

(C.140620220004)

VÂND apartament 
2 camere, 10 km 

de Piteºti. Aparta-
mentul are 40 mp, 

260 mp teren, toate 
utilitãþile, la cheie. 
Preþ 24.000 euro. 
Tel. 0733286373. 
(C.080620220003) 

VÂND apartament 2 came-
re, parter, Trivale- Com-
plex 1. Tel. 0762398869.  
(C.090620220010)

VÂND apartament 2 came-
re, renovat total, zona Nord. 
Tel. 0723343552.  (C.0012)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND apartament 3 ca-
mere, decomandat, Calea 
Bucureºti, vedere 2 pãrþi( 
piaþa Ceair - Calea Bucu-
reºti), fãrã îmbunãtãþiri, 
curat, preþ 59.000 euro, ne-
gociabil. Tel. 0728019378.   
(C.020620220008)

VÂND apartament 3 
camere, zona Expo 
Parc. Tel. 0726267575. 
(C.080620220002)

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

VÂND  vilã la 3 
km de Piteºti, Va-
lea Ursului, strada 
principal, utilitãþi. 
Tel. 0770356955. 
(C.300520220003) 

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

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

VÂND TEREN 
50.000 mp, situat vizavi de 

reprezentanţa FORD, lângă
Jupiter City - Carrefour, 

deschidere 250 m.
Tel. 0799 00 88 22.

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

VÂND pãdure fag 11.600 
mp, la Valea Mãru-
lui. Tel. 0723203612. 
(C.060620220003)

VÂND teren com. Albota, 
sat. Cerbu Deal- Argeº, 
5.000 mp, din care 1095 
mp construibil, posibilitate 
gaze ºi apã, 10 euro/ mp ºi 
3.905 mp- 5 euro/ mp, ne-
gociabil. Tel. 0740359279. 
(C.080620220013)

SPAŢII
OFER închiriere 45 mp 
spaþiu comercial, Exerciþiu( 
piaþa Traian). 0744860702. 
(C.020620220005)

ÎNCHIRIERI
OFER închiriere casã 
la Miceºti, 300 lei/ 
lunã. Tel. 0721558042.  
(C.100620220001)

ÎNCHIRIEZ apartament ºi 
garsonierã, zona Dedeman, 
avantajos. Tel. 0744963528. 
(C.230520220013)

OFER închiriere gar-
sonierã, Gãvana III. 
0765238658; 0744364419. 
(C.030620220001)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, cf. 1, se-
midecomandat, et. 2/ 4, 
mobilat, utilat, Craiovei, 
1.000 lei/ lunã, negoci-
abil. Tel. 0751187292.  
(C.060620220007)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, mobilat, uti-
lat, centralã, Craiovei - Co-
misariat. Tel. 0749094410. 
(C.070620220003)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, mo-
bilat, utilat, Fraþii Go-
leºti. Tel. 0745007915.  
(C.090620220014)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, lângã 
liceul Odobescu, nego-
ciabil. Tel. 0746040963. 
(C.041020210007)

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

CUMPĂRĂRI
IMOBILIARE

CUMPÃR apartament- casã 
în Piteºti. Tel. 0742301801. 
(C.080620220009)

SERVICII

ÎNGRIJIRE
CAUT doamnã pen-
tru îngrijire domn 70 
ani. Tel. 0751066565 
(C.090620220006)

DOAMNÃ serioasã în-
grijesc bãtrâni, menaj, 
cumpãrãturi, cu recoman-
dare. Tel. 0730486090.  
(C.090620220011)

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

PRESTĂRI
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.300520220026)

AMENAJÃRI interioa-
re. Tel. 0740995538. 
(C.020620220003)

TRANSPORT persoane 
cu auto personal. Servi-
cii diverse. Rog seriozi-
tate. Tel. 0729704435.  
(C.130620220001)

CADASTRU-carte funciarã! 
Terenuri-480 lei! Aparta-
mente-280 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.060620220002)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.020620220001)

MATRIMONIALE
VÃDUV, 67 ani doresc 
doamnã pentru relaþie 
de prietenie/ cãsãto-
rie. Tel. 0758756818. 
(C.020620220004)

DOMN, pensionar, doresc 
prietenie, menaj, eventual 
cãsãtorie. Tel. 0785621217. 
(C.020620220006)

BÃRBAT, 49 ani, di-
vorþat caut doamnã pen-
tru prietenie/ cãsãto-
rie. Tel. 0740959229.  
(C.020620220007)

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)

DOMN, 50 ani, fãrã obli-

gaþii doresc cunoºtinþã 
cu doamnã, vârstã apro-
piatã. 0743356969.  
(C.020620220014)

DOMN, 51 ani caut doamnã 
serioasã pentru prietenie/ 
cãsãtorie. Tel. 0757281776.  
(C.020620220016)

DOMN 62 ani,  pensi-
onar, fãrã vicii ºi obli-
gaþii, caut doamnã su-
fletistã, liniºtitã, pentru 
o relaþie serioasã. Rog 
seriozitate. 0775192677. 
(C.030620220003)

SINGUR 59 ani casã, 
maºinã, financiar stabil, 
fãrã obligaþii, caut doamnã 
singurã, vârstã apropiatã, 
sã locuim împreunã, poa-
te fi sãracã material dar 
bogatã sufleteºte. Ofer 
totul sentimental ºi ma-
terial. Tel. 0751390918. 
(C.070620220001)

DOMN prezentabil, fãrã vi-
cii, 57/ 1.85/ 85 kg doresc 
doamnã serioasã, pentru 
cãsãtorie. Tel. 0729141978. 
(C.130620220002)

VÃDUV,  pensionar, casã 
caut doamnã 60- 70 ani, 
fãrã obligaþii, pentru cãsãto-
rie/ prietenie.  0724844613. 
(C.140620220004)

DELIA 27 ani, curatã, drãgutã, locaþie centru. Tel. 0730549092. (C.200520220014)

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.

24.06.2022

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

FERMA ALBOTA
COMERCIALIZEAZĂ:

CURCANI ALBI 
4-5kg - 80 lei 

ALBOTA, str. Petrolului nr. 467B, 
după Institutul de Cercetare. 

Tel. 0742.746.558.

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

CITAŢII
Se citeazã în data de 
24.06.2022, ora 8.30, la 
Tribunalul Argeº, sala 2, 
numita Dumitru George-
ta Adriana, în dosarul nr. 
9276/280/2020, având 
ca obiect divorþ cu copii+ 
stabilire domiciliu minori.  
(C.140620220006)

PIERDERI
PIERDUT cãsã de marcat 
DATECS DP- 150, seria DB 
4100069137, nr. unic de 
identificare 7000611526, 
aparþinând S.C. Gabiden 
Total Cosmetics SRL, CUI 
36071843. Se declarã 
nulã.  (C.140620220007)

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

ANGAJEZ zidari, dulgheri, 
fierari. Program lucru 07.30- 

17.00. Tel. 0726998746.  
(C.260520220002)

SOCIETATE comercială 
cu capital străin angajează: 

- ŞOFER categoria C+E, 
autorizat ISCIR, 

- MACARAGIU grupa A.  
Relații la tel. 0762.017.116 

sau la email: 
dan.cruceru@suez.com 

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

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

FIRMÃ de transport 
angajeazã ºoferi co-
munitate pentru 3,5 
tone. Tel. 0737316400. 
(C.020620220011)

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)

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

S.C. ANGAJEAZÃ ca-
sier pentru magazinul 
Profi din Tudor Vladimi-
rescu. Tel. 0771337992.  
(C.030620220004)

ANGAJEZ munci-
tori necalificaþi ºi ºofe-
ri. Tel. 0761649138.  
(C.060620220005)

SOCIETATE angajeazã 
electricieni, lãcãtuºi meca-
nici ºi muncitori necalificaþi, 
posesori permis cat. B. 
0730995783; 0747345159.  
(C.060620220009)

La Strada Restaurant/
Hotel angajeazã per-
sonal: barman, os-

pãtar, ajutor bucãtar, 
recepþioner, menajerã. 
Relaþii, la 0732763107. 
(C.080620220001)

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

CLINICÃ Stomatolo-
gicã angajeazã asisten-
tã. Tel. 0786529684. 
mail contact@drteo.ro. 
(C.090620220008)

ANGAJÃM  cameris-
tã. Salariu net 2.000 lei+ 
masã, posibilitate ca-
zare. Program: 8 ore/ zi 
sau douã zile lucrate, 
08.00- 22.00,/ douã  zile 
libere. Tel. 0724470485. 
(C.100620220003)

S.C. ANGAJEA-
ZÃ femeie de servi-
ciu. Tel. 0760238308.  
(C.090620220009)

FIRMÃ de Electrice anga-
jeazã calificaþi ºi necalifi-
caþi. Salariu net 4.600 lei. 
Tel. 0734043965.  (C.o.p.)

ANGAJEZ femeie de 
serviciu pentru cli-
nicã. Tel. 0724568351. 
(C.140620220001)

SUPERMARKET Favorit 
angajeazã personal pen-
tru magazinele din Triva-
le, Exerciþiu ºi Crinului. 
0724161490 0722292860. 
(C.140620220002)

FIRMÃ din Franþa anga-

jeazã pentru ºantierele din 
Franþa, fabrici ºi uzine con-
tracte 100% legale , caza-
re ºi echipament de lucru 
gratuit. Tel. 0755854752. 
(C.140620220003)

ANGAJEZ modelatoa-
re patiserie/ simigerie cu 
experienþã. Relaþii la se-
diu: Piteºti, str. Crinului, 
nr. 4. Tel. 0742084827.  
(C.140620220005)

ANGAJEZ ºoferi TIR cu 
experienþã transport intern, 
salariu 6.500 lei, platã sãp-
tãmânal. Tel. 0721956599. 
(C.140620220008)

 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

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!

Restaurant ATELIER 
angajează OSPĂTAR 

și BARMAN, 
cu experiență. 

Tel. 0766. 574. 707.

ANUNŢ   DE    MEDIU
S.C. ROMBEL CON AGREGATE S.R.L., cu sediul social în 
Piteşti, Calea Craiovei, nr. 92, bl. V1, et.D1, camera 15, judeţul 
Argeş, prin cererea depusă la APM Arges, a solicitat autorizaţie 
de mediu pentru desfăşurarea activităţii: „Extracţia pietrişului 
şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului – cod CAEN 0812” 
”CARIERA PENTRU EXPLOATAREA NISIPULUI ŞI A PIE-
TRISULUI”, (cu scoatere  definitivă din fondul forestier naţion-
al cu compensare echivalentă ca suprafaţă şi bonitate a unei su-
prafete de 99900 mp- u.a. 77B%, C%, D%, 78A%, B%, C%, U.P. 
I Valeni), în comuna Sălătrucu, sat Văleni, judeţul Argeş.
Informaţiile referitoare la prezenta activitate, precum şi even-
tualele sugestii şi contestatii se pot obţine, respectiv depune, în 
scris, sub semnatură şi cu date de identificare la sediul APM Ar-
ges, în termen de 15 zile lucratoare de la publicarea  (afişarea) 
anunţului.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu

SRT SILVIROM TIMBER GmbH S.C.S, cu sediul în muni-
cipiul Braşov, strada Albatrosului nr. 2, ap.14, judetul Braşov, 
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere 
a acordului de mediu pentru proiectul: “Drum forestier Cob-
orâre Zârna, județul Argeș“ propus a se implementa în comu-
na Nucșoara, județul Argeș.
 Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare 
pot fi consultate la sediul APM Argeș, municipiul Pitești, str. 
Egalității, nr.50 A, jud. Argeș în zilele de luni – vineri, între 
orele  8-13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Argeș, 
municipiul Pitești, str. Egalității, nr. 50 A, jud. Argeș.

Anunţ public privind depunerea solicitării de 
emitere a acordului de mediu(titularul proiectului)

Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucle-
ară (RATEN) anunţă publicul interesat asupra depune-
rii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul ”ALFRED – Etapa 1, infrastructura de cerce-
tare suport: ATHENA (instalație de tip piscină pent-
ru experimente și teste termohidraulice) și ChemLab 
(laborator pentru chimia plumbului)”, propus a fi am-
plasat în str. Câmpului, nr. 1, Mioveni, județul Argeș).
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate 
la sediul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din 
B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București și la sediul 
RATEN, str. Câmpului, nr. 1, Mioveni, județul Argeș, în 
zilele de L-J, între orele 8-16, V între orele 8-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul au-
torităţii competente pentru protecţia mediului  sau la 
e-mail-ul: evaluare.impact@mmediu.ro.
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Noul Restaurant YAKY 
PREMIUM BALLROOM 

angajează 
BUCĂTAR 

tânar cu experienţă. 
Tel. 0741706399.

PENSIUNE PITEȘTI 
ANGAJEAZĂ 

AJUTOR DE BUCĂTAR 
(FATĂ), CU EXPERIENȚĂ. 
SALARIU NET 2.200 LEI + 

BONUSURI. 
TEL. 0744. 313. 776.

ANGAJEZ 

INFIRMIERĂ. 
Tel. 0732033712.

FABRICĂ DE CONFECŢII 
ANGAJEAZĂ 

CONFECŢIONERI 
CU EXPERIENŢĂ. Tel. 0726385184.

S.C. INTENS PREST SRL, 
cu sediul în mun. Piteşti, strada Lânăriei nr.6, (Prundu - 

spre DISTRIGAZ), ANGAJEAZĂ în condiţiile legii: 
- 10 MUNCITORI NECALIFICAŢI sau CALIFICAŢI 
pentru  CONSTRUCŢII;
-  5 FIERARI-BETONISTI;
-  5 DULGHERi.
Oferim: contract de muncă pe durată nedeterminată, sal-
ariu negociabil în funcţie de experienţă.
SE SOLICITĂ DISPONIBILITATE DE A DESFĂŞURA  

ACTIVITATE ŞI ÎN DEPLASARE.
Pentru informaţii şi detalii vă aşteptăm la sediul firmei. 
Relaţii la telefon: 0744333272 / 0725409244.

CASA MARIA 
angajează 

BUCĂTAR ŞI 
AJUTOR BUCĂTAR. 

Tel. 0722883555. 

Noul Restaurant YAKY 
PREMIUM BALLROOM 

angajează OSPATAR 
pentru evenimente, 

cu experienţă.
Tel. 0741706399. 

ANGAJĂM: 
MUNCITORI 

în construcţii, 
SUDORI, 

LĂCĂTUŞI. 
Tel. 0730.088.705.

SC ZIP ESCORT SRL 
angajează  DISPECERĂ 

supraveghere camere 
video şi AGENŢI DE 
SECURITATE -  zona 

Piteşti. Relaţii, 
la telefon 0731.010.266 - 

Iordache Dorel

CIPCOS MAR COMPLEX SRL angajează
ŞOFER, CAMION 40 tone. 

Program de lucru luni - vineri, numai de zi. 
Se acordă salariu motivant, bonusuri şi ti-

chete de masă.Relaţii, la telefon 0744.508.005.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copi-
lului Argeş, în conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 
cu modificările şi completările ulterioare, ORGANIZEAZĂ 
CONCURS de recrutare în data 07.07.2022,  ora 10.00 – 
proba scrisă, interviul având loc într-un termen de maxi-
mum 4 zile lucrãtoare de la data susţinerii probei scrise, data 
fiind comunicată odată cu rezultatele probei scrise, pentru 
ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție va-
cante, pe durată nedeterminată, din cadrul DGASPC Argeș : 
Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Tigveni: 
a)MEDIC SPECIALIST MG/MF – 1 post , ½ normă; 
Condiții specifice: studii superioare absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalent în domeniul de licenţă „sănătate” , 
specializarea „medicină” , specialitate - medicină de familie 
 - candidatul trebuie să aibă calitatea de membru în Colegi-
ul Medicilor din România şi să aibă Aviz de drept de liberă 
practică valabil;
- vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului 
scos la concurs: nu este cazul
b) ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL/SSD/S - 1 
post
Condiții specifice: studii postliceale / superioare de scurtă 
durată/superioare  în domeniul  
Medical, specializarea asistent medical generalist
- certificat de membru în Ordinul Asistenţilor medicali, 
avizat la zi
- vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului 
scos la concurs: minimum 1 an
La Complexul de Locuințe Protejate Tigveni: 
ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL/SSD/S - 1 post
Condiții specifice: studii postliceale / superioare de scurtă 
durată/superioare  în domeniul medical, specializarea asis-
tent medical generalist
- certificat de membru în Ordinul Asistenţilor medicali, 
avizat la zi
- vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului 
scos la concurs: minimum 1 an
La Casa de Tip Familial ,, Sf.Andrei,, Valea Mare
a)ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL/SSD/S - 1 
post;
Condiții specifice: studii postliceale / superioare de scurtă 
durată/superioare  în domeniul medical, specializarea asis-
tent medical generalist
- certificat de membru în Ordinul Asistenţilor medicali, 
avizat la zi
- vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului 
scos la concurs: minimum 1 an
b)ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT 
PL/SSD/S - 1 post 
Condiții specifice: studii postliceale / superioare de scurtă 
durată/superioare  în domeniul  medical, specializarea asis-
tent medical generalist
- certificat de membru în Ordinul Asistenţilor medicali, 
avizat la zi
- vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului 
scos la concurs: nu este cazul
Concursul va consta dintr-o probă scrisă și interviu şi se va 
desfăşura în data de 07.07.2022 ora 10.00   – proba scrisă - 
la sediul instituţiei situat în Mun. Piteşti, Calea Drăgăşani, 
nr.8, et.1, interviul  având loc într-un termen de maximum 
4 zile lucrãtoare de la data susţinerii probei scrise, data şi ora 
fiind comunicate odată cu rezultatele probei scrise .
Dosarele de concurs se depun la secretariatul instituţiei din 
Piteşti, Calea Drăgăşani nr.8, etaj 1, în termen de 10 zile lu-
crătoare de la data anunţului, respectiv 30.06.2022 ora 16.00, 
inclusiv și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documen-
tele prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011, cu modificările 
și completările ulterioare .
Persoane de contact: - Iuliana Boștenaru -  inspector 
superior la Serviciul Resurse Umane, număr de telefon 
0248/271131 int. 18, email:  dgpdcarges@yahoo.com.

ABATOR BASCOV 
angajează în condiții 

avantajoase:
-TRANŞATORI
- MĂCELARI

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

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

ANGAJEZ  
ŞOFER 

TIR. 
Tel. 0744755702. 

S.C. LISA Logistic Control 
angajează 
ŞOFERI 

3,5- 7,5 tone, intern, cu 
experienţă şi secretară( 
cunoştinţe înregistrare 

acte transport). 
Salariu avantajos. 
Tel. 0744167677; 

0740004997. 

SC angajează 
MANIPULANT 
Tel. 0723276932.

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.

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.

ANGAJĂM PERSONAL CALIFICAT:
n TÂMPLARI        n RIGIPSARI
n ZUGRAVI          n  FAIANŢARI.         

Aşteptăm CV-uri la adresa de mail: 
zoica.constantin@grouptib.email

Informaţii, la tel.: +40 754.074.889 / +40 747.198.704.

S.C. ANGAJEAZĂ MUNCITORI 
CALIFICAŢI şi NECALIFICAŢI în 

construcţii. Salariu motivant + 
bonusuri. Tel. 0729113920. 

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

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

CURTEA DE APEL PITEȘTI, cu sediul în Pitești, str. 
Victoriei nr. 22.  ORGANIZEAZĂ la sediul acesteia 

în data de 04 iulie 2022, CONCURS pentru ocuparea 
următoarelor posturi: Judecătoria Topoloveni-un post 
de GREFIER ARHIVAR - perioadă nedeterminată
Relații la: - Sediul Curții de Apel Pitești,  str. Victoriei, 
nr. 22, județ Argeș. 
- Site: http://portal.just.ro la Secţiunea „Concursuri”
- Tel. 0248/219374, 0248/219375.
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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.

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.

HOTEL VICTORIA 
angajează: 

 RECEPŢIONERE
 BUCĂTARI
 OSPĂTARI
 BARMANI 

 CAMERISTE 
 BAGAJIST(BELLBOY) 

Tel. 0722.320.047, 
0727461251.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze. 

Tel. 0722301315.

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.

Firmă de construcții 
angajează 
SUDORI 
ARGON. 

Se oferă salariu motivant. 
Tel. 0761.348.179.

Noul Restaurant YAKY 
PREMIUM BALLROOM 

angajează 
MANAGER 

tânar cu experienţă. 
Tel. 0741706399.

ANGAJĂM în condiţii avantajoase 
PERSONAL CU EXPERIENŢĂ:

n SUDORI AUTORIZAŢI
n LĂCĂTUŞI MECANICI ŞI INSTALATORI  n VOPSITORI.

Aşteptăm CV-uri la adresa de mail: 
zoica.constantin@grouptib.email

Informaţii, la tel.: +40 754.074.889 / +40 747.198.704.

PRESTO TIG MT- Piteşti, str. Depozitelor nr. 41-43, 
ANGAJEAZĂ 2 LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE
 Se oferă cazare. 
 Se lucrează doar local, nu se pleacă în afara oraşului.
 Se oferă salariu motivant în funcţie de experienţă .
 Se oferă bonuri de masă (20 ron / zi ) . 
 Se decontează o parte din transport .
 Se ofera bonus prezenţă . 
 Oferim şi cerem seriozitate .
 Nu solicităm diplomă, experienţa sau dexteritatea sunt 
necesare. 

 Program de lucru L-V - 08:00 - 17:00 
 SELECŢIA SE FACE DOAR PE BAZĂ DE INTERVIU 

ŞI PROBA DE LUCRU  la sediul societăţii. Tel.  0745 
438 578   (L - V :  08:00 - 17:00 ) Adresa mail pentru a 

transmite cv-uri : presto.tigmt@yahoo.com

ANGAJEZ:
 BUCĂTAR, 

salariu peste medie. 
- AJUTOR 
BUCĂTAR 

Tel. 0722.247.801.

COPEFI COMPONENTS,
 cu sediul în comuna Bas-
cov, Argeş, ANGAJEAZĂ 

OPERATORI 
MASE PLASTICE, 
pe 3 schimburi. 

CV-urile se pot depune la 
andreea.oprea@

copefi.com

Fabrică de mezeluri 
din Pitești ANGAJEAZĂ
 în condiții avantajoase:

- MUNCITORI calificaţi 
şi necalificaţi

- MANIPULANŢI 
MARFĂ

- TRANŞATORI.
Tel. 0348. 411.108

 Noul Restaurant YAKY 
PREMIUM BALLROOM 

angajează 
AJUTOR DE BUCĂTAR 

cu experienţă.
Tel. 0741706399. 

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

 AGENT VÂNZĂRI, ŞOFERI, MUNCITORI 
NECALIFICAŢI, MECANIC întreţinere, PATISER

- SALARII ATRACTIVE -  
Telefon 0729218498 0724079452 .

ANUNŢ
În data  de 15 iulie 2022,  la sediul Administraţiei Dome-
niului Public Piteşti, din strada Obor nr.3, se ORGA-
NIZEAZĂ CONCURS de angajare pentru ocuparea unui 
post contractual vacant de ŞEF BIROU  APROVIZION
ARE şi ACHIZIŢII PUBLICE, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii generale de participare:
-are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic Europe-
an şi domiciliul în România;
-cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
-are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
-are capacitate deplină de exerciţiu;
-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
-îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
-nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţi-
uni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice:
-trebuie să aibă studii superioare juridice, tehnice sau economice;
-să aibă vechimea în specialitate minim 7 ani si in domeniul 
achizitiilor publice minimum 5 ani;
- să aibă cursuri de expert achiziţii publice.
La înscriere, candidaţii vor depune un dosar de concurs ce va 
cuprinde:
-cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii 
sau instituţiei publice organizatoare;
-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă 
identitatea, potrivit legii, după caz;
-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor superio-
are şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (să 
dovedească cu diplomă/certificat/atestat absolvirea cursurilor de 
expert achiziţii publice), precum şi copiile documentelor care at-
estă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului|;
-carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă ve-
chimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
-cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu 
are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia 
pentru care candidează;
-adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespun-
zătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului 
de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 
sanitare abilitate;
-curriculum vitae; 
Notă:
- dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti 
până la data de 28.06.2022, orele 15.30 ;
- în data de 30.06.2022  orele 15.30 , se afişează  procesul ver-
bal privind selecţia dosarelor de concurs cu menţiunea admis 
sau respins.
- contestaţiile, privind rezultatul selecţiei dosarelor  de con-
curs, se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 
01.07.2022, orele 12.00
- concursul pentru ocuparea postului vacant de şef Birou 
Achiziţii Publice constă în probă scrisă şi interviu:
o proba scrisă va avea loc în data de 15.07.2022  începând 
cu ora 10.00; 
o interviul  va avea loc în data de 22.07.2022 începând cu 
ora 10.00;
Se consideră ,,admis” la concurs, candidatul care a obţinut cel 
mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru 
acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul min-
im necesar. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse 
Umane, telefon 0248 223526, interior 113.

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.
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