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VÂNZĂRI
DIVERSE

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

VÂND þuicã de prunã. 
Tel.0754862407. 

(C.150420220004) 

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.130420220001)

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

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

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

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

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

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 2 ca-
mere, decomandat, 3/ 3, 
fãrã îmbunãtãþiri, zona 
Popa ªapcã, negocia-
bil. Tel. 0771319293.  
(C.120420220002)

APARTAMENTE

3 camere
VÂND apartament 3 
camere, zona Expo 
Parc. Tel. 0726267575. 
(C.020520220005)

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

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.180320220017) 

CADASTRU
CERTIFICAT ENERGETIC 

Tel. 0248 610 093, 
0744 815 510

www.cadastru-arges.ro
www.certificatenergetic-arges.ro

VÂND casã ultracen-
tral( zona biserica 

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

litãþile. 0744313866.  
(C.180320220015)

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

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

VÂND teren Moºoaia, 
3.000 mp, teren Glânboc 
-deal, Bascov 25.000 mp, 
teren Budeasa- lac 16.000 
mp. Tel. 0722390309. 
(C.020520220002)

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

OFER închiriere garsonierã 
spaþioasã, et. 1, mobilatã/ 
utilatã de lux, zona Rolast, 

900 lei. Tel. 0720045049.  
(C.190420220002)

OFER spre închirie-
re apartament 3 ca-
mere, 2 intrãri zona 
Bere. Tel. 0728878716. 
(C.020520220007)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, Exercitiu. 
Tel. 0747919376.  (C.2603)

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

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

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

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, conf. 
1, etaj 1, mobilat com-
plet, cart. Craiovei. Tel. 
0747050236; 0721376673. 
(C.020520220004)

OFER închiriere garsoni-
erã ultracentral, de lux, preþ 
200 euro. 0723472044.  
(C.280420220023)

OFER spre închiriere 
garsonierã 50 mp, zona 
Fraþii Goleºti, mobilatã, 
utilatã. Tel. 0741016815. 
(C.030520220006)

SPAŢII
ÎNCHIRIEZ HALĂ,

 1200 MP + CURTE  800 MP-
STRADAL, ŞTEFĂNEŞTI, 

ZONA MICROMOTOARE. 
TEL. 0726 37 37 37. 

CUMPĂRĂRI
IMOBILIARE

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

SERVICII
ÎNGRIJIRE

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

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

CAUT femeie pentru îngriji-
re bãtrân, în Curtea de Ar-
geº, program 2-3 ore pe zi. 
Relaþii, la tel 0745750370 
sau 0745217732.

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
LOGOPEDIE copii 3- 7 
ani. Tel. 0745574209.  
(C.020520220024)

REFLEXOTERAPIE la 
domiciliu. Piteºti, Mio-
veni. Tel. 0762327793.  
(C.020520220025)

PRESTĂRI
SERVICII

TRANSPORT mobilã. 
0746063023.(C.12012024) 

TRANSPORT marfã, 
mutãri mobilier, diver-
se. Tel. 0745015619.  
(C.020520220014)

EXEUTÃM termosis-
tem, decorativã. Închiri-
ez schelã. 0766301300.  
(C.120420220006)

EXECUTÃM cofraje cu pa-
nouri Doc. Tel. 0766301300.  
(C.120420220007)

AMENAJÃRI interioa-
re. Tel. 0740995538. 
(C.290420220001)

CADASTRU-carte funciarã! 
Terenuri-480 lei! Aparta-
mente-280 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.190420220001)

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

PIERDERI
PIERDUT registru unic de 
control aparþinând societãþii 
Hermes Investment Nord 
SRL, CUI 41749978, J3/ 
2487/ 2019. Se declarã nul.  
(C.030520220005)

PIERDUT certificat de acþi-
onar  eliberat de Automobi-
le Dacia S.A pe numele Ol-
teanu Constanþa. Se declarã 
nul. (C.030520220007) 
TÂNÃR 35 ani, doresc cu-
noºtinþã cu doamnã/ dom-
niºoarã, serioasã de vârstã 

apropiatã, pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0786330932. 
(C.120420220001)

MATRIMONIALE
DOMN, prezentabil, 53 ani, 
caut doamnã pentru cãsã-
torie. Tel. 0756844590.  
(C.120420220012)

DOMN, 37 ani caut doamnã 
vârstã apropiatã pentru re-
laþie frumoasã. 0745071500.  
(C.040420220016)

DOMN, 47 ani, fãrã vi-
cii, sufletist doresc sã cu-
nosc o doamnã pentru 
cãsãtorie. Poate avea ºi 
copii. Tel. 0744861925.  
(C.260420220004)

CAUT doamnã tânãrã pen-
tru a întemeia o familie. Se-
riozitate. Tel. 0735641935.  
(C.260420220006)

DOMN, 48 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie/ cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.080420220005)

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

DOAMNA serioasã 
ofer masaj de relaxa-
re persoanelor serioa-
se. Tel. 0751329835. 

(C.020520220001)

BRUNETÃ, 25 ani, drã-
guþã ºi curatã, am lo-
caþie. 0724648518. 

(C.130420220009)

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

MODALITĂŢI DE PRELUARE A ANUNŢURILOR DE MICĂ PUBLICITATE:
CU PLATĂ, la sediul din Piteşti, Bdul Republicii nr. 1 A (lângă Poliţia Circulaţie)  
TELEFONIC, o singură zi pe lună. Numai pentru persoane fizice, anunţuri de vînzări diverse, electronice, auto, servicii îngrijire, cumpărări diverse, animale. 

NU se preiau anunţuri imobiliare, prestări servicii, angajări, matrimoniale, decese, comemorări, 
citaţii, mici afaceri, magie, meditaţii. 

Tel. 0248 215 740, 0248 215 726.  NU SE PRIMESC PE E-MAIL.
Anunţurile de deces, comemorare, matrimoniale, senzaţii tari şi citaţii se preiau numai pe baza cãrţii de identitate.  Se poate solicita CI şi la alte genuri de anunţuri.
Anunţurile se primesc în zilele lucrătoare, luni - vineri, între orele 9 şi 16,  (situaţie pe durata crizei medicale - COVID19).
Tarifele sunt postate pe www.curier.ro, la secţiunea publicitate.

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

EN GROSS-UL LEGUME FRUCTE,
  din str. Depozitelor nr. 7, 

OFERĂ SPAŢII DE ÎNCHIRIAT.  
Aici puteţi să vindeţi legume şi fructe şi din producţia 
proprie pe baza certificatului de producător atât din 

standuri închiriate cât şi din maşină direct.
 Vă aşteptăm! 

Preţurile sunt accesibile! 
Relaţii direct la sediul firmei. Tel. 0755.12.22.42.

13.05.2022

APARTAMENTE NOI - CRAIOVEI
Calea Craiovei nr. 91 

- Garsoniere şi apartamente de la 72.230 euro
- Finisaje superioare  /  Compartimentări generoase

0799 00 88 33  /  www.maiacraiovei.ro

APARTAMENTE NOI - VICTORIEI 
ultracentral, str. Victoriei 

Finisaje de lux 
Tel. 0799 00 88 22
www.maiavictoriei.ro
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PREZENTABIL, 57 ani 
caut doamnã pentru cãsã-
torie. Tel. 0729141978. 
(C.280420220001)

DOMN, 50 ani, fãrã 
obligaþii doresc cunoº-
tinþã cu doamnã, vârstã 
apropiatã. 0743356969.  
(C.020520220019)

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

VÃDUV, 67 ani doresc 
doamnã pentru relaþie 
de prietenie/ cãsãto-
rie. Tel. 0758756818. 
(C.030520220003)

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

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

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

zentul ºi viitorul, dez-
leagã ºi îndepãrteazã 

cele mai puternice 
farmece ºi blesteme, 
dezleagã cununii le-

gate, aduce persoana 
iubitã, împacã familii 

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

afaceri, vindecã impo-
tenþa, viciul bãuturii, 

stresul, depresia, 
etc. Contactaþi-o cu 

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

(C.280420220005)

ANIMALE
VÂND porc de car-
ne Pietrean, 130 kg. 
Tel. 0764516402. 
(C.140420220001) 

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

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

„LA NEA ILIE”  angajea-
zã personal pentru grãtar, 
ospãtar, spãlãtor vase 
ºi ajutor bucãtar. Tel. 
0725198004; 0753954010. 
(C.110420220007)

ANGAJEZ excavatorist cu 
experienþã, utilaj nou pe 
ºenile. Tel. 0756100400.  
(C.110420220008)

ANGAJEZ ºoferi TIR 
pentru transport in-
tern. Tel. 0740076214.  
(C.210420220002)

S.C. angajeazã stivuitorist 
cu autorizaþie I.S.C.I.R. 
Tel. 0760238303. 
(C.120420220014)

ANGAJEZ meseriaºi 
în construcþii: rigip-
sari, finisori, zidari, dul-

gheri. 0766301300.  
(C.120420220005)

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

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

FABRICÃ de confecþii din 
Leordeni, Argeº, angajea-
zã confecþioneri, muncitori 
ambalat, muncitori necalifi-
caþi care doresc sã înveþe 
meseria la locul de mun-
cã. Pentru detalii sunaþi la: 
0787328176.  (C.f. 3877)

ANGAJEZ muncitor 
pentru parc dezmem-
brãri auto, platã zilnicã 
sau lunar. Salariu 1.000 
euro.  Tel. 0721956599. 
(C.020520220010)

SERVICE mobil camioane 
ºi semiremorci angajeazã 
mecanic cu experienþã, 
permis categoria B, Sa-
lariu 1.500 euro+ bonu-
suri.Tel. 0721956599. 
(C.020520220011)

ANGAJEZ ajutor bucãtar 
ºi pizzeri, salariu 2.500- 
3.500 lei . Tel. 0724323985. 
(C.020520220003)

ANGAJEZ coordonator 
transport. Salariu atrac-
tiv. Tel. 0722243669. 
(C.020520220015)

S.C. Angajeazã instalatori 
sanitari ºi muncitori neca-
lificaþi. Tel. 0728878716. 
(C.020520220006)

FIRMÃ de construcþii an-
gajeazã dulgheri, tencuitori 

placare polistilen, fierari, 
finisori. Posesori permis 
cat. B. Tel. 0757738683. 
(C.020520220008)

ANGAJEZ ºoferi TIR cu 
experienþã transport in-
tern , salariu 6.000 lei, sau 
la km. Tel. 0721956599. 
(C.020520220009)

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

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

PENSIUNEA Cora Piteºti 
angajeazã cameristã, ne-
fumãtoare. Salariu net 
1.800 lei+ masã, posibilita-
te cazare. Program: 8 ore/ 
zi sau douã zile lucrate, 
08.00- 22.00,/ douã  zile 
libere. Tel. 0724470485. 
(C.280420220007)

ANGAJEZ ºoferi TIR 
pentru comunitate, cur-
se Spania- Germania. 
Salariu 2.500 euro+ bo-
nusuri. Tel. 0768855451.  
(C.020520220026)

FIRMÃ de transport an-
gajeazã ºofer cat. B, cu 
experienþã pentru comu-
nitate. Tel. 0721739745. 
(C.020520220017)

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

(C.280420220022)

ANGAJÃM asistent 
vânzãri. 0729261351. 
(C.280420220024)

FIRMÃ de Electrice an-
gajeazã calificaþi ºi neca-
lificaþi. Salariu net 4.600 
lei. Tel. 0734043965.  
(C.290420220003)

ANGAJEZ infirmierã pentru 
Cãminul de bãtrâni Sf. Ma-
ria Micã. Tel. 0766683524.  
(C.010420220009)

ANGAJEZ persoanã 
Complex John, ra-
ion textile, program 8 
ore. Tel. 0734345363. 
(C.030520220004)

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

Cauţi un loc de muncă?
Sute de anunţuri de angajare în 

~ Curierul zilei ~
Anunturi de mare şi mică publicitate, eficienţă şi profesionalism.
Alege ziarul cu cel mai mare tiraj!

 ANUNŢURI de MICĂ PUBLICITATE, publicate în Curierul zilei
+                                                                               Detalii, la sediul ziarului
ANUNŢURI de mare PUBLICITATE, postate pe www.curier.ro

ŞANSE MAI MARI 
SĂ FINALIZAŢI 
TRANZACŢIA

ANGAJEZ 
INFIRMIERĂ 
Tel. 0732033712. 

SC TECHWISE ELECTRONICS SRL angajează: 
n INGINER PRODUCŢIE
n INGINER PROIECTANT
n ELECTROMECANIC. 
Se oferă: - contract perioadă nedeterminată
- condiţii de muncă excepţionale
- salariu atractiv. 

Mai multe detalii, la 0756362072. 
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SC ROMA2S TRANSYLVANIA INGINERIE SRL,
CONFECŢII METALICE, angajează:
PREPARATOR PRODUCŢIE

Cerinţe: n Desen tehnic n Home office n AutoCAD 
n Catia (reprezintă un avantaj).

Relaţii, la telefon 0799.825.068.

ANGAJEZ 
ŞOFER categoria 

C+E pentru tur -retur 
România - Italia. 

Cer şi ofer seriozitate. 
Tel. 0744759390.

S.C. ANGAJEAZĂ 

ŞOFER 
MACARAGIU 

pe camion cu macara. 
Tel. 0744272625.

CENTER TEA & CO ANGAJEAZĂ 
CONDUCATOR AUTO - CAMION 40 T, 
pentru transport intern, CURSE FIXE 

Tel. 0732406680. 

ANGAJĂM ŞOFER 
pentru livrare produse 

de PANIFICAŢIE. 
Tel. 0756049965.

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.

ANGAJEZ 

ŞOFER TIR. 
Tel. 0744755702.

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ: 

n LĂCĂTUŞ MECANIC  n  LĂCĂTUŞ 
CONSTRUCŢII METALICE n OPERATOR 
CNC n  CONTROLOR 2D n CONTROLOR 

3D n  INGINER AUTOMATIST 
n ANALIST SERVICII CLIENT 

n INGINER CERCETARE ROBOTI 
INDUSTRIALI

Dacă sunteţi interesaţi de un loc de muncă care vă oferă:
n Contract de muncă pe perioadă nedeterminată n  Condiţii 
de muncă şi salarizare motivante n  Al 13-lea salariu/an n  Ti-
chete de masă (20 lei/tichet) n  Decontare sumă transport n  

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

Angajez: 
- BUCĂTAR 

- AJUTOR BUCĂTAR 
- OSPĂTAR.

Restaurant Bascov.
Tel. 0732.438.924. 

LIBRA CORPORATION SRL - societate in faliment, cu sediul 
social în Piteşti, cartier Trivale, str. Libertăţii nr. 29A, et. 3,  jud. 
Argeş, având cod de identificare fiscală  16517535, înregistrata la 
ORC Argeş sub numărul J03 / 1053 / 2004, reprezentata legal de 
lichidator judiciar Projuridic IPURL, organizează licitaţie pu-
blica deschisa cu strigare, in fiecare zi de luni ora 9,30 incepand cu 
data de 16.05.2022  la sediul  filialei UNPIR  Argeş, din mun. Piteş-
ti, B-dul I.C. Brătianu, nr.10, bloc B2, mezanin, jud. Argeş, pentru 
vânzarea in bloc a următoarelor bunuri:
- Teren in suprafaţa de 3229 mp situat în extravilanul localităţii 
Răteşti, sat Nejlovelu, tarlaua 64, parcela 438, jud. Argeş, intabulat 
în Cartea Funciară nr. 80351 a localităţii Răteşti al cârui preţ de 
pornire licitaţie este de  11605 lei fără TVA  la care se adaugă TVA 
conform prevederi legale la data vanzarii.
- Teren in suprafaţa de 13866 mp situat în extravilanul localităţii 
Răteşti, sat Nejlovelu, tarlaua 64, parcela 438, jud. Argeş, intabulat 
în Cartea Funciară nr. 80475 a localităţii Răteşti al cârui preţ de 
pornire licitaţie este de 47259 lei fără TVA la care se adaugă TVA 
conform prevederi legale la data vanzarii.
- Teren in suprafaţa de 31150 mp situat în extravilanul localităţii 
Răteşti, sat Nejlovelu, tarlaua 64, parcela 438, jud. Argeş, intabulat 
în Cartea Funciară nr. 80343 a localităţii Răteşti al cârui preţ de 
pornire licitaţie este de 106150 lei fără TVA la care se adaugă TVA 
conform prevederi legale la data vanzarii.
Ofertanţii vor trebui să depună o cerere de participare la licitaţie 
ce va fi insoţită de următoarele documente: dovada achitării cauţi-
unii de minim 10% din preţul de pornire la licitaţie în lei fără TVA 
al bunului,  in contul Libra Corporation SRL  nr. RO23 BUCU 
1092 2353 3431 7RON  deschis la ALPHA BANK ROMANIA SA 
sucursala Piteşti;  copie Certificat de înregistrare firma; Imputerni-
cire pentru cel ce reprezinta firma la licitaţie; copie carte de iden-
titate a celui ce participă la licitaţie; până în ziua premergatoare 
licitaţiei ora 12.00, la adresa de email projuridic2010@yahoo.com  
urmând ca originalele să fie predate/prezentate în ziua licitaţiei
Pentru ofertanţii care nu vor fi declaraţi adjudecatari aceasta cauţi-
une urmează să fie restituită , la cerere, în termen de trei zile lu-
crătoare.  Preţul integral al bunului adjudecat urmează a fi achitat 
în termen de maxim 30 zile de la data licitaţiei. Facturarea bunului 
va fi facută după achitarea integrală a acestuia. 
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic intre orele 10 - 14 la 
telefon  0729 980 402 lichidator judiciar. 

Tygrys Forece Securyty SRL, reprezentata legal de lichidator 
judiciar Projuridic IPURL, organizează licitaţie publică de-
schisă cu strigare in fiecare zi de luni ora 8,30 incepand cu data de 
16.05.2022 la sediul  filialei UNPIR  Argeş, din mun. Piteşti, , B-dul 
I.C. Brătianu, nr.10, bloc B2, mezanin, jud. Argeş, pentru vânza-
rea următoarelor bunuri: Autoturism Opel Astra (AG-96TYG) 
an fabricatie 2001 al cărui preţ pornire licitaţie este de 1660 lei la 
care se adauga TVA;  Autoturism Daewoo Espero (NT-01RTC) an 
fabricatie 1996 al cărui preţ pornire licitaţie este de 1400 lei la care 
se adauga TVA; Autoturism Alfa Romeo tip 156 (AG 01960) an 
fabricatie 1999 al cărui preţ pornire licitaţie este de  1860 lei la care 
se adauga TVA.
În toate cazurile ofertanţii vor trebui să depună o cerere de partici-
pare la licitaţie ce va fi insoţită de următoarele documente: dovada 
achitării cauţiunii de minim 10% din preţul de pornire la licitaţie 
în lei fără TVA al bunurilor,   in contul Tygrys Forece Securyty 
SRL - societate in faliment  nr. R094 BREL 0002 0028 7452 0100 
deschis la LIBRA INTERNET BANK;  copie Certificat de înregis-
trare firma; Imputernicire pentru cel ce reprezinta firma la licitaţie; 
copie carte de identitate a celui ce participă la licitaţie; până in ziua 
premergatoare licitaţiei ora  12.00, la adresa de email projurid-
ic2010@yahoo.com.
Pentru ofertanţii care nu vor fi declaraţi adjudecatari aceasta 
cauţiune urmează să fie restituită , la cerere, în termen de trei zile 
lucrătoare.  Preţul integral al bunurilor adjudecate urmează a fi 
achitat în termen de maxim 5 zile de la data licitaţiei. Predarea  si 
facturarea bunurilor va fi facută după achitarea integrală a acestora. 
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic intre orele 10 - 14 la 
telefon  0729 980 402 lichidator judiciar.  

FEMEIE SERVICIU, 
1 post cod 911201, 
pentru  societatea 

TOP SERVICII AGRI-
COLE BARLA SRL   cu  
sediul, in Loc Barla, Sat 
Malu, Nr 14, Jud. Arges.

Cerinte: cunostinte 
lb.engleza CV-urile se 

depun pe  email la maria.
mihaescu@gmail.com . 
Rel. la tel.0757010103.

MONDO AGRAR SRL, cu sediul social în Sat Slobozia ( Com. 
Popeşti ), nr. 434, camera 1, jud. Argeş, având cod de identificare 
fiscală  18564290 şi înmatriculată la  ORC Argeş sub numărul 
J03/599/2006, reprezentata legal de lichidator judiciar Projurid-
ic IPURL, organizează licitaţie publică deschisă cu strigare in 
fiecare zi de luni ora 10,30 incepand cu data de 16.05.2022 la se-
diul  filialei UNPIR  Argeş, din mun. Piteşti, , B-dul I.C. Brătianu, 
nr.10, bloc B2, mezanin, jud. Argeş, pentru vânzarea următoare-
lor bunuri : autoutilitara Renault Kangoo an 1999, AG-05MEP,  al 
cărui preţ pornire licitaţie este de 470 lei la care se adaugă TVA; 
utilaj fabricat cofrage pentru oua,  al cărui preţ pornire licitaţie este 
de 30210 lei la care se adaugă TVA; laptop HP al cărui preţ pornire 
licitaţie este de 40 lei la care se adaugă TVA;  a 2 bucati birou al 
căror preţ pornire licitaţie este de 20 lei/buc la care se adaugă TVA;  
a 2 bucati scaune al căror preţ pornire licitaţie este de 5 lei/buc la 
care se adaugă TVA;  a 3 bucati raft birou al căror preţ pornire lici-
taţie este de 40 lei/buc la care se adaugă TVA;  
În toate cazurile ofertanţii vor trebui să depună o cerere de partici-
pare la licitaţie ce va fi insoţită de următoarele documente: dovada 
achitării cauţiunii de minim 10% din preţul de pornire la licitaţie 
al bunurilor,   in contul Mondo Agrar SRL - societate in faliment  
nr. R042 BREL 1200 3621 0RO1 1001 deschis la LIBRA INTER-
NET BANK;  copie Certificat de înregistrare firma; Imputernicire 
pentru cel ce reprezinta firma la licitaţie; copie carte de identitate 
a celui ce participă la licitaţie; până in ziua premergatoare licitaţiei 
ora  12.00, la adresa de email projuridic2010@yahoo.com urmand 
ca originalele sa fie prezentate in ziua licitatiei..
Pentru ofertanţii care nu vor fi declaraţi adjudecatari aceasta cauţi-
une urmează să fie restituită , la cerere. Preţul integral al bunurilor 
adjudecate urmează a fi achitat în termen de maxim 30 zile de 
la data licitaţiei. Factura va fi emisă după achitarea integrală a 
bunurilor adjudecate. Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic 
intre orele 10 - 14 la telefon  0729 980 402 lichidator judiciar sau   
domnul  Cristi  0746802483. 

SC S7 Pitești Property SRL și SC Square 7 Properties SRL, 
beneficiari ai documentației PUZ pentru „Construire complex 
comercial, pentru terenurile amplasate în jud.Argeș, munic-
ipiul Pitești, bulevardul Nicolae Bălcescu, nr.180A și 180B, 
nr.cad.103583, 103582”, anunţă publicul interesat asupra eta-
pei de elaborare a propunerilor preliminare a PUZ. Documen-
tația poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Pitești. 
Observații/comentarii și sugestii se primesc la sediul Primăriei 
Municipiului Pitești.

ANUNŢ VÂNZARE
Lichidări Info Consult IPURL(fosta SPRL) in calitate de lichi-
dator judiciar al debitoarei SC MARIAN SRL, CUI 143450, cu 
sediul social în Piteşti, str. Nicolae Bălcescu, nr.143, jud. Argeş, 
J03/553/1991, număr dosar: 1161/1259/2012, Tribunalul Spe-
cializat Argeş, având în vedere sentinţa nr. 355/2021, pronunţată 
de Tribunalul Specializat Argeş în dosarul nr. 1161/1259/2012/
a7 la data de 27.05.2021, în temeiul art. 411,  art. 500 şi urm. din 
Codul de procedură Civilă, organizează in data de 18.05.2022, 
orele 11,00, la sediul lichidatorului judiciar din Câmpulung, str. 
Republicii, nr.35, et.2, jud. Argeş,  licitaţie publică deschisă, 
ascendentă, cu strigare, având ca obiect vânzarea bunurilor 
mobile: 1.Echipamente tehnologice, la preţul de 1.027 lei; 2. 
Aparate, instrumente de măsură şi control, la preţul de 32.521 
lei; 3.Mijloace de transport, la preţul de 24.900 lei; 4.Mobilier, 
aparatură, birotică, la preţul de 1.401 lei, şi a bunului imobil : 
1. Hală producţie şi anexe, Ştefăneşti, sat Goleşti, jud. Argeş, la 
preţul de 96.550 lei;  preţurile sunt scutite TVA.
Ofertanţii trebuie să consemneze o garanţie de 10% din valoar-
ea bunului ofertat, până la data şi ora licitaţiei, depusă in contul 
RO73PIRB0301759675001000 deschis pe numele SC Marian 
SRL la FIRST BANK SA, Piteşti. Relaţii suplimentare la tele-
fonul 0744.772.619; e-mail gheorghe.banu@gmail. com.

ANUNŢ DE MEDIU
S.C. SIMET BGS DIRECT SRL, cu sediul în Piteşti, 
str. Primăverii nr. 3, jud Argeş, prin cererea depusă 
la APM Argeş a solicitat autorizaţie de mediu pent-
ru desfăşurarea activităţii: COD CAEN 3831/  COD 
CAEN 3832/ COD  4677 în localitatea Albota, tar-
laua 9/  poziţia 79 jud. Argeş.
Informaţii referitoare la prezenta activitate, precum 
şi eventualele sugestii şi contestaţii se pot obţine, re-
spectiv 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 lu-
crătoare de la publicarea (afişarea ) anunţului.  

Angajez: 
- BUCĂTAR 

- AJUTOR BUCĂTAR 
- OSPĂTAR.

Restaurant Bascov.
Tel. 0732.438.924. 

SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajează:
n INGINER CONSTRUCTOR n MECANIC BULDO-

EXCA  VATOR  n MECANIC MINIÎNCĂRCĂTOR
 n ME CANIC EXCAVATOR PNEURI n MUNCITOR 
NE CALIFICAT n PAVATOR n ZIDAR PIETRAR 
n ZUGRAV  n SUDOR n SUDOR POLIETILENĂ 

 n FIERAR BETONIST n LĂCĂTUŞ MECANIC 
n INSTALATORI n  MONTATOR PAVELE şi BORDURI. 

Se oferă salarii atractive şi negociabile. 
Relaţii, la telefoane: 0722844986, 0724509988.

S.C. ANGAJEAZĂ: 
LĂCĂTUŞI MECANI-
CI, SUDORI ELECTRI-
CI şi CO2. Salariu net în 

mână de la 2.600 lei+ 1 bon 
masă/ zi. Tel. 0726348221.    

TBM GRUP angajează

 MUNCITORI în construcţii, 
SUDORI, LĂCĂTUŞI. 

Tel. 0730.088.705.

Angajez BUCĂTAR, 
contract perioadă nede-
terminată. Salariu 3500 
- 4000 lei. OSPĂTAR 
pentru piscină. 

Tel. 0722.247.801.
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HOTEL VICTORIA 
angajează: 

- RECEPŢIONERĂ
- BUCĂTAR
- OSPĂTAR

- AJUTOR BUCĂTAR 
- CAMERISTĂ 
- BELLBOY . 

Tel. 0722.320.047, 
între orele8.00-18.00.

ANGAJĂM
INSTALATORI

TERMO-SANITARI,
SALARIU MOTIVANT, 

integral pe contract de 
muncă, pentru lucrări 

numai în ARGEŞ, 
program de lucru de 8 ore, 

de luni până vineri.
Tel. 0724594447.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze. 

Tel. 0722301315.

Firmă de construcții 
angajează 

ECONOMIST, 
cu sau fără 
experiență. 

Tel.  0761.348.179.

   ROMA2S TRANSYLVANIA INGINERIE SRL,
CONFECŢII METALICE, angajează 

SUDOR CO2
   Relaţii, la telefon 0799.825.068.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

experienţă în domeniul presei de 
preferat STUDENŢI, PENSIONARI, 

zona Mioveni şi Piteşti. 
Relaţii, tel. 0748192233.

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

RESTAURANT din centrul Piteştiului angajează 
PERSONAL PENTRU BUCĂTĂRIE, 

AJUTOR DE BUCĂTAR, LUCRĂTOR BUCĂTĂRIE. 
Salariu atractiv, condiții bune de muncă. 

Relații la tel. 0766. 574.707. 

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

NEW DESING angajează: 
- STIVUITORIST 

- ŞOFER TIR 
INTERN (cisternă)

CV-uri la e-mail: office@
newdesigncomposite.

ro  Interviurile se vor ţine 
la sediul firmei din Bdul 
Petrochimi ştilor nr. 45, 
Piteşti, vizavi de Vama 
Piteşti.  Relaţii, la tel. 

0744 626 100.

SOCIETATE DE CONSTRUCŢII cu experienţă 
ANGAJEAZĂ: N MUNCITORI CALIFICAŢI şi NECA-

LIFICAŢI N  STRUNGARI N DUGHERI 
N SUDORI N LĂCĂTUŞI MECANICI N MUNCITORI 

pentru AMENAJARI INTERIOARE şi FINISAJE. 
- salarii atractive -  Telefoane 0799803583; 0727760240.

26 MAI 2022

AICI SE ÎNVAȚĂ O MESERIE!
ALEGEȚI FORMAREA PROFESIONALĂ DE CALITATE !!!

ATP ARGEȘ 1990-CASA SINDICATELOR ETAJ 1, SECRETARIAT A, ULTRACENTRAL
ANUNȚĂ DESCHIDEREA GENERALĂ DE CURSURI 

DE CALIFICARE A ANULUI 2022, JOI

 •  

OPERATORI INTRODUCERE, VALIDARE,PRELUCRARE DATE -  CURS DE CALIFICARE AUTORIZAT 
DE MINISTERUL MUNCII ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
• SECRETARIAT INFORMATIZAT - in colaborare cu Centrul de Pregatire în Informatica, 
Bucuresti - 500 RON
• IMPORTANT! Cursul de CONTABILITATE, CURS DE CALIFICARE AUTORIZAT DE MINISTERUL 
MUNCII ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE – pentru toti intreprinzatorii particulari; eviden-
ta contabila pentru societati comerciale 
•ADMINISTRATOR IMOBILE - DE CONDOMINII (ADMINISTRATOR BLOC) 
ATENTIE! Conform legii 196/2018, ca sa puteti profesa, trebuie  sa detineti un CERTIFICAT DE CALIFICARE.

Înscrieri şi relaţii până JOI, 26 MAI 2022 la sediul nostru (sau online pe site-ul nostru: 
google atparges.ro) din P-ţa Vasile Milea nr. 3, Casa Sindicatelor, et.1, Secretariatul 

,,A” tel./fax:   0348.401.164 sau  tel. 0723.918.928, zilnic, orele 9.00 – 18.00

CURSURI  PE MESERII AUTORIZATE DE MINISTERUL MUNCII ȘI MINISTERUL EDUCAŢIEI 
NAŢIONALE RECUNOSCUTE INTERN ŞI INTERNAŢIONAL 

CURSUL DE STIVUITORIST - calificare si autorizaţie ISCIR. 
ÎNSCRIERI ŞI RELAŢII  PÂNĂ LA DATA DE  26 MAI 2022   

CURSURILE SE ORGANIZEAZĂ ÎN SĂLI DE CLASĂ MODERNE DIN INCINTA CASEI SINDICATELOR ȘI 
PRACTICA ÎN ATELIERE DE SPECIALITATE 

Certificatele eliberate poartă antetele Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, recunoscute national si international.

PRACTICA SE VA DESFĂŞURA ÎN SOCIETĂŢI DE PROFIL respectând MĂSURILE DE PROTECȚIE.

•LUCRĂTOR ÎN COMERȚ
•BUCĂTAR - practica în 
restaurant, cu preparate 
culinare        
• OSPĂTAR-CHELNER - 
practica în restaurant
•COFETAR-PATISER - 
pratica în laborator de 
cofetărie - patiserie

• ELECTRICIAN EXP-
LOATARE MEDIE şi JOASĂ 
TENSIUNE
•INSTALATOR INSTALAȚII 
TEHNICO SANITARE şi 
GAZE
•SUDOR autorizat ISCIR
•LĂCĂTUȘ MECANIC 
• ZIDAR, PIETRAR, 

TENCUITOR
•MONTATOR PEREȚI şi 
PLAFOANE GHIPS CAR-
TON              
 •DULGHER, TÂMPLAR, 
PARCHETAR
•FIERAR BETONIST
•CONSTRUCTOR CĂI FE-
RATE

IMPORTANT!!! Înscrierile se fac la sediul nostru sau online pe site-ul nostru: 
google atparges.ro. Pentru înscrieri online vă rugăm să ne contactaţi.

• CURS INFIRMIER. ÎN SISTEMUL SANITAR ESTE NEVOIE DE INFIRMIERI!!!

ÎN ATENŢIA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE ORGANIZĂM CURS DE COMPETENŢE ÎN 
LIMBA ROMÂNĂ PENTRU ANGAJAŢII STRĂINI ÎN VEDEREA OBŢINERII UNEI CALIFICĂRI

  CURS NOU!!!  • INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE

ANGAJEZ 
ŞOFER categoria C, 
cu sau fără experienţă,  

curse- România- Franţa 
sau comunitate.

 Tel. 0724268382
MOBILA DOMICILIA 
angajează LUCRĂTOR 

CALIFICAT în 
producţia mobilierului 

din pal melaminat.
Tel. 0723.033.107. 

FIRMĂ DE CONSTRUCȚII 
angajează (sau colaborare) 
MANAGER PROIECT 

pe specialitățile: INSTALAȚII FLUIDE, 
CONSTRUCȚII CIVILE și ELECTRICE. 

Tel. 0761.348.179.

SC SELCA SA 
angajează 

OPERATOR 
ÎNCĂRCĂTOR 

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

Adresa e-mail: 
office@selca.ro

ANGAJEZ 

ŞOFERI TIR, 
transport internaţional

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

salariu în ţară. 
Curse fixe, maşini euro 6. 

Tel. 0760865529.

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII angajează 
 TEHNICIAN DEVIZE  
Cerinţe: studii superioare

 BULDOEXCAVATORIST 
 LĂCĂTUŞ MECANIC  INSTALATOR  
 MUNCITORI NECALIFICAŢI.

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

office@deltatermoconstruct.ro

ROECHLING PRECISION COMPONENTS 
Piteşti, OARJA, A1 -  km 102, angajează:

• REGLOR MAŞINI INJECŢIE MASE 
PLASTICE - cu experienţă sau începător dornic 
să înveţe.
• STIVUITORIST - cu experienţă.
Oferim: Pachet salarial atractiv, transport asigurat.
Solicităm: seriozitate.

CV-urile se pot transmite pe adresa de email: 
rdobre@roechling.com

Informaţii, la tel. 0799.103.719 (între orele 08:30 - 17:00)

CABINET MEDICAL 
angajează 

ELEVE (LICEE SANITARE) 
şi MASEUZE program 

part- time. 
Tel. 0754414709.

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

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

Se acordă salariu 
motivant, bonusuri şi tichete de masă.

 Relaţii, la telefon 0744.508.005.
ANGAJEZ 

VÂNZĂTOARE 
COFETĂRIE. 

Tel. 0744 689 586.

ZIP ESCORT SRL 
angajează  DISPECERĂ 

SUPRAVEGHERE 
CAMERE VIDEO -  

zona Piteşti. Relaţii, la 
telefon 0731.010.266 - 

Iordache Dorel

CASA MARIA angajează: 
BUCĂTAR, AJUTOR 

BUCĂTAR, OSPĂTAR, 
FEMEIE DE SERVICIU/ 

CAMERISTĂ. 
Tel. 0722883555. 

SERVICE TOP AGRO S.R.L. 
angajeaza in conditiile legii GESTIONARI 

-VÂNZĂTORI pentru magazin de Bricolaj in Calinesti. 
Se ofera pachet salarial atractiv ;i bonuri de masa. 

Relatii la tel. 0757.074.456 și 0745.056.264. 
CV-urile se pot trimite pe adresa de email: 

dan@servicetopagro.ro

ANGAJĂM ŞOFER 
LIVRATOR PRO-

DUSE ALIMENTARE. 
Tel. 0744363825.

RESTAURANT Central 
angajează 

BUCĂTAR şi AJUTOR 
DE BUCĂTAR. 
Tel. 0768171817. 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
OSMAN FIDAN, titular al planului: Plan Urbanistic Zon-
al-pentru „Introducere terenuri în intravilan şi zonificare 
funcţională pentru amenajare ansamblu turistic”, propus 
în mun. Câmpulung, str. Livadiei. FN, jud. Argeş, anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadra-
re-nu necesită parcurgerea procedurii de evaluare de mediu 
pentru planuri şi programe conform HG: Nr. 1076/2004.
Motivele care au stat la baza deciziei:
- Consultarea membrilor C.S.C.
- Prevederile HG: Nr. 1076/2004-privind stabilirea procedu-
rii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi pro-
grame;
- Pe parcursul derulării etapei procedurii de reglementare, 
publicul a fost înştiinţat asupra depunerii solicitării avizului 
de mediu, prin anunţuri repetate în presă. Nu s-au înregis-
trat reacții negative din partea publicului referitoare la plan-
ul mai sus menţionat.
Informaţiiile privind potenţialul impact asupra mediului al 
proiectului propus pot fi consultate la sediul APM. Argeş din 
Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A în perioada (10 zile publicare).

SC ANGAJEAZĂ:
- BULDO-

EXCAVATORIST
- SUDOR 

ELECTRIC şi CO2
- LĂCĂTUŞ MECANIC.

Tel. 0720.689.965.
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