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VÂNZĂRI
DIVERSE

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

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.150620220001)

VÂND 4 cauciucuri 
de varã pentru Matiz. 

Tel. 0752170092.  

VÂND aragaz Zanussi, 
aprindere quarþ, 350 lei. 
0722287374.

ELECTRONICE
ALCOR SERVICE NET
CALCULATOARE  

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

Piteşti (pasaj Magnolia)
Tel. 0744/300418,     

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

VÂNZĂRI
AUTO

ROMÂNEŞTI
CUMPÃR auto pen-
tru programul Ra-
bla. Tel. 0745141627. 
(C.170620220007)

VÂND voucher, euro 
3. Tel. 0761687014.  
(C.170620220008)

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

STRĂINE
RENAULT Megane 3, 2010, 
automatã. 0756417360.  
(C.210620220018)

CITROEN C 5, 2013, au-
tomatã. 0720011729.  
(C.210620220019)

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND garsonierã, cf. 

1, decomandatã, et. 1/ 
4, 30 mp, zona Prun-
du- Depou, preþ 35.500 
euro. Tel. 0749617253.  
(C.170620220001)

VÂND urgent garso-
nierã Petrochimiºtilor, 
et. 1. Tel. 0748140587.  
(C.200620220008)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 2 ca-
mere, decomandat, 3/ 3, 
fãrã îmbunãtãþiri, zona 
Popa ªapcã, 53.000 
euro. Tel. 0771319293.  
(C.140620220004)

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

PROPRIETAR vând 
apartament 2 camere 
conf .2, semidecoman-
dat, etaj 2/4, zona Gãva-
na 2. Tel. 0746091542. 
(C.150620220007)

VÂND apartament 2 came-
re, Calea Bucureºti, preþ ne-
gociabil. Tel. 0722438065. 
(C.160620220009)

VÂND apartament 2 ca-
mere, cartier Trivale- Com-
plex 1. Tel. 0740359279. 
(C.210620220028)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND apartament 3 ca-
mere, decomandat, et. 4/ 
4, îmbunãtãþit, centralã, 
zona Nord, 85.000 euro. 
0744752443.

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

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

VÂND Complex de 4 case 
(3 cu etaj) ºi un aparta-
ment, birou 30 mp, tera-
sa acoperitã 80 mp, teren 
baschet, toate cu curte 
comunã pietruitã granit, 4 
garaje, piscinã îngropatã 

55 mc, lac cu peºti 400 mp, 
împrejmuire 4000 mp, pe 
teren 4 ha. Locaþia este la 
intrare în com. Rateºti nr. 
56, jud. AG, pe DJ702G, cu 
acces din A1-km 94.  Preþ 
275K. Persoanã de con-
tact Marius 0723946441. 
(C.160620220007)

VÂND casã de cãrmidã, 
89 mp, curte, grãdinã 
-4.757 mp, Poiana La-
cului. Tel. 0772202308.  
(C.210620220004)

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

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.210620220029)

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

VÂND spaþiu comerci-
al Trivale, 46 mp, 90.000 
euro. 0756417360.  
(C.210620220017)

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

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

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, Nord, 200 
euro/ lunã. Tel. 0740302991. 
(C.160620220005)

OFER spre închiriere gar-
sonierã, Gãvana 3, preþ 
700 lei. Tel. 0744683137. 
(C.160620220008)

OFER închiriere casã 
la Miceºti, 300 lei/ 
lunã. Tel. 0721558042.  
(C.170620220003)

OFER închiriere garsoni-
erã lângã Spitalul de Co-
pii, centralã termicã, ne-
utilatã. Tel. 0749102699.  
(C.200620220011)

CAUT colegã de apar-
tament, zona Pasaj sau 
Prundu, mobilat, utilat, 
500 lei. Tel. 0720125332. 

(C.210620220012)

ÎNCHIRIEZ camere, mobila-
te, vilã Nord- Kaufland, 300 
lei/ persoanã. 0772031155.  
(C.210620220032)

PRIMESC în gazdã o fatã/ 
doamnã pe termen lung. Pla-
ta convenabil. 0737922696. 
(C.210620220023)

PROPRIETAR, ofer spre 
închiriere garsonierã, cf. 
1, 40 mp, renovatã, mo-
bilatã, utilatã, centralã, 
bloc izolat termic, Gã-
vana( lângã Spitalul Ju-
deþean). Tel. 0745029570. 
(C.210620220024)

LOCURI DE VECI
VÂND cavou 4 locuri, 
construcþie nouã, Cimi-
tirul Sf. Gheorghe, zona 

1. Tel. 0744693641. 
(C.170620220013)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

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

CAUT persoanã pen-
tru îngrijire domn imobi-
lizat. Tel. 0768681865.  
(C.170620220005)

CAUT femeie pentru menaj. 
Ofer cazare. 0769615062.

MEDICALE
CAUT medic pentru a 
prelua CMI la ªtefã-
neºti. Tel. 0745352349.  

(C.210620220022)

PRESTĂRI
SERVICII

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

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.100620220008)

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)

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 zugrãveli, glet, la-
vabilã, gresie, faianþã,   par-
chet, rigips. 0748145223. 
(C.150620220009)

TRANSPORT marfã, 
mutãri mobilier, diver-
se . Tel. 0745015619.  
(C.170620220006)

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. 
(C.150620220006)

BRUNETÃ, 25 ani, drãguþã ºi curatã, am 
locaþie. 0724648518. (C.210620220033)

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

n CUMPĂR CAVOU
 în Cimitirul Sfântul Gheorghe. 

n  CUMPĂR două 
LOCURI de VECI 
în vederea construirii 

unui cavou, în Cimitirul 
Sfântul Gheorghe. 

Tel.  0724. 836.902.

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
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EXECUTÃM lucrãri 
construcþii de orice 
fel. Tel. 0766301300. 
(C.200620220025)

EXECUT gresie, fai-
anþã, glet, lavabilã, par-
chet. Tel. 0737517135. 
(C.170620220009)

ASOCIAÞIA de Proprietari 
Paul cu sediul în Piteºti, 
str. Burebista, nr. 5, bl. H.4, 
jud. Argeº organizeazã 
selecþie de oferte pentru 
executarea lucrãrilor de 
termohidroizolaþie terasã 
imobil. Agenþii economici 
specializaþi interesaþi pot 
prezenta ofertele pânã 
la data de 15.07.2022 pe 
adresa de e-mail: asoci-
atiapaulh4@gmail.com; 
Relaþii la tel. 0740033944.  
(C.210620220026)

ASOCIAÞIA de Proprietari 
Paul cu sediul în Piteºti, 
str. Burebista, nr. 5, bl. 
H.4, jud. Argeº organizea-
zã selecþie de oferte pen-
tru executarea lucrãrilor 
de înlocuire conducte apã 
curentã( 10 etaje). Agenþii 
economici specializaþi inte-
resaþi pot prezenta ofertele 
pânã la data de 15.07.2022 
pe adresa de e-mail: aso-
ciatiapaulh4@gmail.com; 
Relaþii la tel. 0740033944.  
(C.210620220027)

MATRIMONIALE
DOMN, 50 ani, fãrã 
obligaþii doresc cunoº-
tinþã cu doamnã, vârstã 
apropiatã. 0743356969.  
(C.020620220014)

DOMN, 51 ani caut 
doamnã serioasã pen-

tru prietenie/ cãsãto-
rie. Tel. 0757281776.  
(C.020620220016)

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

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

DOMN, pensionar, do-
resc prietenie, me-
naj, eventual cãsãto-
rie. Tel. 0785621217. 
(C.150620220003)

DOMN 50/1,75, manie-
rat cu suflet bun, locu-
inþã la þarã, serviciu sta-
bil, doresc cunoºtinþã cu 
doamnã vârstã apropiatã 
pentru o relaþie de priete-
nie/ cãsãtori. Rog serio-
zitate. Tel. 0728832250. 
(C.160620220003)

DOMN 48 ani, caut doam-
nã pentru relaþie discre-
tã. Tel. 0741433642. 
(C.200620220020)

PENSIONAR din Mioveni 
caut doamnã pentru pri-
etenie. Tel. 0744882141.  
(C.170620220010)

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

PIERDERI

PIERDUT certificat de 
înregistrare, seria B, 
nr. 3447362 ºi act con-
stitutiv, CUI 15474509, 
J3/706/2003, aparþinând 
S.C. Maxi Prosper Grup 
s.r.l. Se declarã nule. 
(C.210620220020)

PIERDUT carnet de ºo-
maj pe numele Jîtaru 
Vasile. Se declarã nul.  
(C.210620220001)

ANIMALE
FERMA ALBOTA
COMERCIALIZEAZĂ:

CURCANI ALBI 
4-5kg - 80 lei 

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

Tel. 0742.746.558.
TUND câini la domiciliu, Ar-
geº- Piteºti. 0730744027. 
(C.160520220015)

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

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

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

zentul ºi viitorul, dez-
leagã ºi îndepãrteazã 

cele mai puternice 
farmece ºi blesteme, 
dezleagã cununii le-

gate, aduce persoana 
iubitã, împacã familii 

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

afaceri, vindecã impo-
tenþa, viciul bãuturii, 

stresul, depresia, 
etc. Contactaþi-o cu 

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

(C.160620220013)

ANGAJĂRI
ANGAJEZ bucãtar. 
Tel. 0727362426. 

(C.300520220024)

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

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

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

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

S.C. ANGAJEA-
ZÃ electricieni JT ºi 
MT. Tel. 0745015885. 
(C.180520220003)

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

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.b.f. 
4615)

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

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)

ANGAJEZ femeie sau 
cuplu, pentru curãþenie 

casã ºi grãdina, 120 Ron 
/ persoanã / zi. Telefon 
0753148369. (F. 3401)  
(C.150620220002)

ANGAJEZ vãlþar. Salariu 
atractiv. Tel. 0720202802.  
(C.160620220010)

ANGAJEZ ºofer TIR, 
tur- retur ºi/ sau comu-
nitate. Salariu atrac-
tiv. Tel. 0720202802.  
(C.160620220011)

ANGAJEZ vânzãtoare la 
magazin alimentar în zona 
ªtefãneºti- Viiºoara, sa-
lariu 2.200 lei, program 
8 ore Tel. 0746750229. 
(C.160620220002)

ANGAJEZ femei ºi bãrbaþi 
pentru agriculturã. Ofer 
masã ºi cazare. Salariu 
atractiv. Tel. 0765510010. 
(C.160620220004)

S.C. angajeazã ºofer 
TIR. Tel. 0723492438. 
(C.160620220015)

S.C. angajeazã ºofer din 
Piteºti, ªtefãneºti, permis 
cat. D. Tel. 0723492438. 
(C.160620220016)

FORUM Interim Annecy 
recruteazã personal, cu-
noºtinþe minime de france-
za, italiana sau spaniola: 
zidar de cofraj calificat, de 
preferinþã, care a lucrat 
deja în Franþa cunoscând 
panourile metalice; dul-
gheri, zidari, fierari pano-
uri- lider de echipã pereþi 
ºi plãci, vorbitori de fran-
cezã. Tel. Nicola Lopez 
003622250102; Olteanu 
Stefan: 033752495268.  
(C.200620220001)

CÃMIN de bãtrâni angajea-
zã infirmierã. 0747136475. 
(C.200620220021)

S.C. angajeazã ºofer 
TIR (tur-retur), cu expe-
rienþã. Tel. 0730585259.  
(C.200620220022)

S.C. ANGAJEAZÃ feme-
ie de serviciu, locaþie Pi-
scani. Transport gratuit 
Piteºti. Tel. 0760238325.  
(C.200620220013)

ANGAJÃM menajerã inter-
nã. Candidatul ideal: per-
soanã motivatã, cu grad 
ridicat de responsabilitate 
ºi seriozitate; disponibi-
litate pentru deplasari în 
afara României; posesoa-
re vizã pentru America. 
Descrierea jobului: face 
menajul zilnic; efectueazã 
zilnic curãþenia în condiþii 
corespunzãtoare a spaþi-
ilor repartizate; se ocupã 
cu spãlatul ºi cãlcatul ru-
felor; pregãteºte paturile ºi 
schimbã lenjeria; gãteºte. 
Beneficii: pachet salarial 
motivant; cazare ºi masã. 
Detalii, la 0749119964 
sau CV la: resurse.uma-
ne@ramadanorth.ro (OP) 
(C.200620220004)

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.200620220024)

ANGAJEZ în construcþii. 

0766301300.  (C.2000026)

ANGAJEZ ºofer TIR 20 
tone, pentru intern, cur-
se locale, seara acasã, 
4.500 lei ºi comunitate, 90 
euro/ zi. Tel. 0722351069.  
(C.170620220002)

ANGAJÃM urgent 
domnã pentru spãlat 
vase. Rugãm seriozi-
tate. Tel. 0727956842. 
(C.170620220015)

ANGAJÃM doamnã prepa-
rat salate, perioadã înde-
lungatã. Tel.  0727956842. 
(C.170620220016)

ANGAJEZ ajutor bucãtar ºi 
pizzeri cu experianþã- sa-
lariu 3.000-4.000 lei; fãrã 
experienþã 2.000- 3.000 
lei. Tel. 0722390309. 
(C.170620220017)

ANGAJEZ ºoferi cat. B, 
cu experienþã transport in-
tern. Salariu 3.000- 3.500 
lei. Posibilitate platã sãp-
tãmânal. 0746305365. 
(C.210620220010)

ANGAJEZ vânzãtoare 
boxã carne, piaþa Ceair, 
program 8 ore, salariu mo-
tivant. Obligatoriu expe-
rienþã. Tel. 0723140270. 
(C.210620220015)

S.C. VELENA Zorilor an-
gajeazã operator CNC, 
frezor, strungar ºi tineri 
absolvenþi de liceu pentru 
formare profesionalã pe 
utilaje clasice, Costeºti - 
Argeº. Tel. 0762085889.  
(C.210620220016)

ANGAJEZ ºoferi cu ex-
perienþã camion 18 t, 
transport intern, salariu 
5.000 lei, platã sãptãmâ-
nal. Tel. 0721956599. 
(C.210620220007)

ANGAJEZ ºoferi cu ex-
perienþã transport intern, 
camion 18 t cu remorcã( 
tandem). Salariu 6.500 
lei. Posibilitate platã sãp-
tãmânal. 0721956599. 
(C.210620220008)

ANGAJEZ ºoferi TIR cu 
experienþã România- Italia, 
tur- retur,  450 euro/ curã+ 
salariu. Tel. 0721956599. 
(C.210620220009)

DOAMNÃ fac menaj 4 
ore/ zi/ 3 ori/ sãptãmnã. 
0759564273. 

SOLICIT angajare part 
time ca femeie de ser-
viciu sau diverse ac-
tivitãþi în restaurant. 
0740747353. 

Vreau să am un 
LOC DE MUNCĂ

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!

COMEMORĂRI

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

22 iunie 2022, 7 ani de când o privire 
caldă, un suflet blând şi 

o inimă curată ale unei mame, bunică, 
străbunică, învăţătoarea 
AURICA GHE. STĂNESCU 

din Poiana Lacului ne-a părăsit. 
De aici ne este gândul acolo....unde 

Bunul Dumnezeu te-a aşezat, mămico!
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Noul Restaurant YAKY 
PREMIUM BALLROOM 

angajează 
BUCĂTAR 

tânar cu experienţă. 
Tel. 0741706399.

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.

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.

FABRICĂ DE CONFECŢII 
ANGAJEAZĂ 

CONFECŢIONERI 
CU EXPERIENŢĂ. Tel. 0726385184.

Angajez ŞOFER 
pentru TRANS-

PORT INTERN / 
EXTERN. 0787804506

Cotidianul Top angajează pe 
perioadă nedeterminată 

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

minimă: operare calculator. 
Tel. 0748.192.233.

SPITALUL ORASENESC “REGELE CAROL I”,
cu sediul în orasul Costesti, Str. Industriei nr.19, jud. Arges,  în 
conformitate cu prevederile HG Nr 286/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  scoate la concurs:
-1 post de ÎNGRIJITOARE, norma întreaga la Sectia Pedia-
trie, contract individual de munca pe durata nedeterminata; 
-1 post de ÎNGRIJITOARE, norma întreaga la Comparti-
mentul Neonatologie, contract individual de munca pe du-
rata nedeterminata;
-1 post de ÎNGRIJITOARE, norma intreaga la Farmacia cu 
circuit închis a spitalului, contract individual de munca pe 
durata nedeterminata. 
Concursul se va desfasura in data de 14.07.2022,ora 10:00 (pro-
ba scrisa) si 19.07.2022,ora 10:00 (proba interviu) la sediul Spit-
alului Orasenesc Regele Carol I Costesti.
Dosarele se primesc in intervalul 22.06.2022-05.07.2022, ora 
15:00.
Conditii specifice - Studii: Şcoala generala 
Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul RUNOS, tel. 
0248673550.

SPITALUL ORASENESC “REGELE CAROL I”,
cu sediul în orasul Costesti, Str. Industriei nr.19, jud. Arges,  în 
conformitate cu prevederile HG Nr 286/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  scoate la concurs:
-1 post de ASISTENT MEDICAL laborator principal PL, în 
cadrul Laboratorului de Analize Medicale, contract individ-
ual de munca pe durata nedeterminata, norma intreaga. 
Concursul se va desfasura în data de 18.07.2022, ora 10:00 
(proba scrisa) si 21.07.2022, ora 10:00 (proba interviu) la sediul 
Spitalului Orasenesc Regele Carol I Costesti.
Dosarele se primesc in intervalul 22.06.2022-05.07.2022, ora 
15:00.
Conditii specifice:
- Diplomă de şcoală sanitară postliceală de specialitate.
- Diploma grad principal.
Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul RUNOS, tel. 
0248673550.

SC MESI DANNY DAY 
SRL, din MARĂCINENI, 

Argeş, angajează 
muncitori necalificaţi/
MECANICI(bărbaţi). 
Telefon 0248.278.455, 

până în ora 16.00.

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.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere 
a acordului de mediu

MATEESCU MARIN ŞI MATEESCU IRINA LAURA 
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “ Scoa-
terea definitivă din fondul forestier naţional fără de-
frişare pentru construire obiectiv turistic cu funcţiuni 
de cazare( pensiune turistică), în comuna Bascov, sat. 
Rotăreşti, jud. Argeş. 
Informaţii privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Argeş, municipiul Piteşti, str. Egalităţii, nr. 
50 A, jud. Argeş, în zilele de luni- vineri, orele 8- 13. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Argeş, municipiul Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Ar-
geş. 

ANUNŢ PUBLIC 2
S.C. L&G ABSOLUT ADMIN SRL, titular al Plan Ur-
banistic Zonal- “ SCHIMBARE DE DESTINAŢIE ŞI ÎN-
TOCMIRE REGULAMENT LOCAL DE URBANISM în 
vederea realizării investiţiei: “ Construirea şi dotarea unei 
noi unităţi de producţie a articolelor de papetărie” situat 
în jud. Argeş, oraş Costeşti, sat. Broşteni, nr. cad. 82773 şi 
83069, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de obţinere a avizului de mediu pentru planul/ programul 
menţionat şi declanşarea 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 15 zile de la data publicării 
anunţului.  

Anunț concurs pentru post contractual
• Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară  Argeș 
cu sediul în Pitești, Str. Mr. Gh. Șonțu, nr. 8A, orga-
nizează, în baza prevederilor H.G. nr. 286/2011, concurs 
pentru ocuparea postului vacant contractual pe perioadă 
determinată, până la data de 31.12.2023, alocat pentru 
implementarea PNCCF:
• Denumirea postului: CONSILIER CADASTRU 
DEBUTANT - post vacant, contractual, pe perioadă de-
terminată, până la data de 31.12.2023, alocat pentru im-
plementarea PNCCF.
Condiţii specifice de participare la concurs:
- nivelul studiilor: studii universitare superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea 
cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre și ca-
dastru.
- vechime în specialitate studiilor necesare ocupării pos-
tului: nu se solicită.
 Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
- proba scrisă în data de 14.07.2022, ora 10,00, la sediul  
instituției;               
- proba interviu în data de 20.07.2022, ora 10,00, la sediul  
instituției;  
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pen-
tru dosarul de concurs este  de 06.07.2022, ora 16,30, 10 
zile de la afișare, la sediul instituției.
Date contact: 
OCPI Argeș – ag@ancpi.ro tel: 0248/218850.

Unitatea de Asitență Medico-Socială Dedulești 
ORGANIZEAZĂ CONCURS

 în vederea ocupării postului de execuţie vacant:
- 1 POST INFIRMIERĂ
Concursul se va desfășura conform calendarului următor:
· 06 iulie 2022, ora 15.00:  data limitã pentru depunerea dosare-
lor;
· 14 iulie 2022, ora 11.00:  proba scrisã;
· 19 iulie2022,  ora 11.00: proba interviu
Condiții specifice de participare la concurs:
In cadrul Compartimentului medical:  -  1  post de infirmieră
· condiții de studii: diplomă/certificat de absolvire studii gen-
erale;
· condiții de vechime: făra vechime;
· curs de infirmieră.
Concursul se va desfășura la sediul Unității de Asitență Med-
ico-Socială Dedulești din comuna Morărești, sat Dedulești nr. 
138,județul Argeș
Relații suplimentare în legătură cu desfășurarea concursului se 
pot obține la Compartiment Financiar Contabilitate sau telefon 
0248/240018,  persoana de contact – Ionescu Emanuela Maria, 
director financiar contabil, e-mail: dedulestiuams@yahoo.com

ANGAJEZ 

INFIRMIERĂ. 
Tel. 0732033712.

ANGAJĂM 
ŞOFER PENTRU 

LIVRARE PRODUSE 
DE PANIFICAŢIE.
 Tel. 0756049965. 

S.C. cu sediul în Mioveni angajează 
ŞOFER AUTOUTILITARĂ(3.5 T) şi 

MUNCITORI NECALIFICAŢI.
Tel. 0753105091. 

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.
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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.

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.

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.

ANGAJEZ:
 BUCĂTAR, 

salariu peste medie. 
- AJUTOR 
BUCĂTAR 

Tel. 0722.247.801.

 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 .

Societate de construcţii cu experienţă angajează: 
MUNCITORI CALIFICAŢI ŞI NECALIFICAŢI, STRUNGARI, 
DUGHERI, SUDORI, LĂCĂTUŞI MECANICI, MUNCITORI 

pentru AMENAJARI INTERIOARE şi FINISAJE, MAŞINIST 
TERASAMENTE, BULDOEXCAVATORIST. 

- SALARII ATRACTIVE - Telefon 0727 760 240.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

AGEXIM PITEŞTI
 ANGAJEAZĂ

ŞOFER TIR 
 COMUNITATE şi 

TUR  RETUR. 
Tel. 0723.607.608, 

0799.211.593.

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 

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.

Noul Restaurant YAKY 
PREMIUM BALLROOM 

angajează 
MANAGER 

tânar cu experienţă. 
Tel. 0741706399.

FARPLAS AND SMART SOLUTIONS S.A. angajează 
pentru punctul de lucru din com. Oarja, jud. Argeş:

n MATRIŢER – INJECTIE MASE PLASTICE
n REGLOR MASINI INJECTIE MASE PLASTICE
n MECANIC/ELECTRICIAN MENTENANTA
Cerinte: - Studii medii tehnice
- Minimum 1 an experienta pe un post similar
- Bune abilitati de comunicare si munca in echipa
- Disponibilitate de lucru in schimburi
Se ofera: pachet salarial atractiv; tichete masa; bonu-
suri sarbatori (Paste, Craciun, 1 iunie); bonus prezenta; 
transport gratuit pe rutele stabilite; instruire profesionala 
specifica la locul de munca;

CV-urile se pot trasmite pe adresa de mail: 
alexandra.bitu@farplas-smart.com 
Informatii la telefon 0745147637.

Noul Restaurant YAKY 
PREMIUM BALLROOM 

angajează OSPATAR 
pentru evenimente, 

cu experienţă.
Tel. 0741706399. 

ANGAJEZ ŞOFER 
LIVRATOR PRODUSE 

ALIMENTARE. 
Tel. 0744363825.

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

Firmă de construcții 
angajează 
INGINER 

CONSTRUCTOR, 
cu sau fără 
experiență. 

Tel. 0761.348.179. 

Restaurant ATELIER 
angajează OSPĂTAR 

și BARMAN, 
cu experiență. 

Tel. 0766. 574. 707.

SC angajează 
MANIPULANT 
Tel. 0723276932.

ANGAJEZ 
VÂNZĂTOARE 

MAGAZIN PENEŞ  
CARNE ŞI PREPARATE 

DIN CARNE. 
TEL. 0737327466.

S.C. ANGAJEAZĂ MUNCITORI 
CALIFICAŢI şi NECALIFICAŢI în 

construcţii. Salariu motivant + 
bonusuri. Tel. 0729113920. 

PENSIUNE PITEȘTI 
ANGAJEAZĂ 

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

BONUSURI. 
TEL. 0744. 313. 776.

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.

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII 
ANGAJEAZĂ 
MUNCITORI 

CALIFICAŢI ŞI 
NECALIFICAŢI. 

TEL. 0765003910.
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