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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND motocositoare ger-
manã Gutbrod, aproa-
pe nouã, masã 1m, 500 
euro. Tel. 0726859378. 
(C.090520220001)

VÂND þuicã de prunã. 
Tel.0754862407. 

(C.150420220004) 

VÂND laþi din stejar usact 
de 15 ani( 6/ 4), lungime 
2.20- 200 buc. ºi ulucã 
300 buc. Tel. 0770889072. 
(C.090520220017)

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

VÂND pianinã 
cu corzi( instru-

ment nobil), stare 
bunã. 0744313866.  
(C.110520220011) 

VÂND tambur (mosor) 
pentru lanþ de puþ, ne-
gociabil. 0722676580. 
(C.110520220008)

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 Chevrolet 
Spark, fabricaþie 

2009, perfectã stare 
de funcþionare. 

Tel. 0744313866.  
(C.110520220012) 

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 cf. 
1, Gãvana 3, etaj 3/4. 
Tel. 0770381793. 
(C.050520220011)

APARTAMENTE
2 camere

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

VÂND apartament 2 ca-
mere, cf. 1, et. 10, Gava-
na 2. Tel. 0746676738. 
(C.090520220014)

VÂND apartament 2 ca-
mere, cf. 1 sporit, et. 3, 
Exerciþiu( str. Fântânii, 
la izvor). 0742085490.  
(C.110520220006)

CASE
VÂND 2 case locuibile, su-
prafaþã 600 mp+ anexe, 
utilitãþi, la 30 km de Piteºti( 
Teiu), 50.000 lei, nego-
ciabil. Tel. 0723413115. 
(C.040520220003)

CADASTRU
CERTIFICAT ENERGETIC 

Tel. 0248 610 093, 
0744 815 510

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

VÂND casã P+1E+ M, 
Bradu- 4 km Târgul 
Auto, 8 camere, 4 

bãi, living, bucãtãrie, 
cãmarã, garaj, 

380v-220v, toate uti-
litãþile. 0744313866.  
(C.110520220013)

VÂND casã ultracen-
tral, zona biserica 

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

litãþile. 0744313866.  
(C.110520220016) 

TERENURI
VÂND teren la munte, 

pretabil cabanã, 
500 mp, Poieniþele 
Vâlsanului, lângã 
Brãdet, în apropi-
erea pârtiei de ski 

Moliviº. 0744313866. 
(C.110520220014) 

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.100520220008) 

VÂND teren Moºoa-
ia, stradal. Tel. 
0740135566. 

(C.110520220015)

VÂND TEREN 
50.000 mp, situat vizavi de 

reprezentanţa FORD, lângă
Jupiter City - Carrefour, 

deschidere 250 m.
Tel. 0799 00 88 22.

SPAŢII
ÎNCHIRIEZ HALĂ,

 1200 MP + CURTE  800 MP-
STRADAL, ŞTEFĂNEŞTI, 

ZONA MICROMOTOARE. 
TEL. 0726 37 37 37.  

OFER spre închiriere 
spaþiu Comercial, 80 mp 
str. Traian (lângã Focus 
Sat). Tel. 0723828523. 
(C.050520220003)

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

OFER spre închirie-
re apartament, Gãva-
na. Tel. 0742864865. 
(C.290420220004)

PRIMESC o fatã în gazdã, 
Trivale. Tel. 0757586628. 
(C.b.f. 9555)

OFER închiriere apar-
tament, zona Craio-
vei. Tel. 0744533118. 
(C.040520220012)

OFER închiriere camere 
la vilã, zona N. Bãlcescu.  
0756274285; 0740454690. 
(C.040520220009)

OFER spre închiere gar-
sonierã mobilatã utilatã.
Fãrã mesaje.  0758472403 
(C.050520220013)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, Nord, 200 
euro/ lunã. Tel. 0740302991. 
(C.050520220006)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, Exer-
citiu. Tel. 0747919376.  
(C.090520220012)

OFER închiriere gar-
sonierã, Gãvana III. 
0765238658; 0744364419. 
(C.090520220009)

OFER închiriere ca-
merã+ grup sanitar, lân-
gã Rectorat, 800 lei. 
0742221518; 0758078268. 
(C.110520220004)

OFER spre închiriere apar-
tament ºi garsonierã Gã-
vana. Tel. 0742864865. 
(C.110520220009)

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

SERVICII
ÎNGRIJIRE

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)

CAUT familie pentru îngriji-
re gospodãrie în com. Bârla. 
Tel. 0728302899.  (C.o.p.)

FAMILIE tânãrã cãutãm 
casã bãtrîneascã locuibilã 
fãrã chirie doar platã utilitãþi, 
zona Argeº. 0770976409. 
(C.100520220002)

ANGAJEZ doamnă în casa, 

menajeră, pricepută şi la 
gătit. Tel. 0730233684. 
(C.280420220012)

PRESTĂRI
SERVICII

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

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)

EXECUT tencu-
ieli. Tel. 0770348483. 
(C.040520220001)

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

EXECUT  interioare ºi ex-
terioare. Tel. 0747503102. 
(C.110520220002)

MEDITAŢII

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

PIERDERI
PIERDUT certificat de în-
registrare, certificat consta-
tator, certificat de menþiuni, 
specimen de semnãturã 
ºi rezoluþie, aparþinând 
I.I Anghel G. Maria, CUI 
37170640, F3/193/2017. 
Se declarã nule. 
(C.110520220010)

PIERDUT carnet de mun-
cã seria BD, nr. 0634920, 
eliberat de Combinatul 
Petrochimic Piteºti, la 
data de 24/04/1980, pe 
numele Pasãre Ghe. Du-
mitru. Se declarã nul. 
(C.110520220001)

MATRIMONIALE
DOMN, 50 ani, fãrã obli-
gaþii doresc cunoºtinþã 
cu doamnã, vârstã apro-
piatã. 0743356969.  
(C.020520220019)

TÂNÃR 35 ani, doresc cu-
noºtinþã cu doamnã/ dom-
niºoarã, serioasã de vârstã 
apropiatã, pentru prietenie/ 

DOAMNÃ maturã. 
Tel. 0723035575. 
(C.090520220021)

DOAMNA serioasã 
ofer masaj de relaxa-
re persoanelor serioa-

se. Tel. 0751329835. 
(C.020520220001)

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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cãsãtorie. 0786330932. 
(C.120420220001)

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

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

DOMN prezentabil, 
fãrã vicii, 57/ 1.85/ 85 
kg doresc doamnã se-
rioasã, pentru cãsãto-
rie. Tel. 0729141978. 
(C.110520220003)

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

DOMN, 48 ani, caut 
doamnã vârstã apro-
piatã, pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0742158369. 
(C.040520220004)

DIVORÞAT, 53 ani, situaþie 
bunã la þarã caut doam-
nã de vârstã apropiatã 
pentru prietenie/ cãsã-
torie. Tel. 0748514909.  
(C.050520220007)

DOMN, 67 ani caut doam-
nã  pentru cãsãtorie, pose-
soare permis. 0770889072. 
(C.090520220018)

MICI AFACERI
FIRMÃ vinde: pano-
uri termopan cu uºi 100 
mp; bariere  acces mar-
ket, mese case mar-
cat. Tel. 0788236730. 
(C.040520220009)

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

„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)

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

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

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

ANGAJEZ meseriaºi 
în construcþii: rigip-
sari, finisori, zidari, dul-
gheri. 0766301300.  
(C.120420220005)

ANGAJEZ ºofer cu expe-
rienþã mini TIR( camion cu 

remorcã tandem), trans-
port intern, salariu 6.000 
lei/ lunã. Tel. 0721956599. 
(C.060520220003)

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

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

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

S.C. specializatã în pro-
ducþie tâmplãrie AL/ PVC,  
pereþi cortinã, faþade ven-
tilate angajeazã full time, 
lucrãtori pentru producþie 
ºi montaj. Permisul cat. B 
constituie avantaj. Se oferã 
salariu motivant ºi bonu-
suri lunare în funcþie de 
realizãri. Tel. 0745671562. 
(C.040520220005)

PIZZERIE angajea-
zã vânzãtor cu experi-
enþã. Tel. 0758860000. 
(C.040520220006)

PIZZERIE angajeazã lu-
crãtor în bucãtãrie cu ex-
perienþã.Tel. 0758860000. 
(C.040520220007)

ANGAJEZ munci-
tori necalificaþi ºi ºofe-
ri. Tel. 0761649138.  
(C.040520220008)

CAUT persoanã serioasã 
pentru îngrijire curte, a 

unui imobil din Voluntari, 
Jud. Ilfov. Se asigurã ca-
zare, salariul net 3.500 
lei. 0730711519.(C.O.P.) 
(C.050520220010)

SOCIETATE angajeazã 
electricieni, lãcãtuºi meca-
nici ºi muncitori necalificaþi 
cu experienþã pe ºantier, 
posesori permis cat. B. 
0730995783; 0747345159.  
(C.060520220007)

FIRMÃ de transport an-
gajeazã ºofer cat. B, cu 
experienþã pentru comu-
nitate. Tel. 0721739745. 
(C.090520220004)

S.C. Angajeazã: zugravi, 
faianþari ºi montatori rigips. 
Salariu între 3.000- 4.000 
lei, net. Tel. 0734178074.  
(C.090520220015)

ANGAJEZ ºofer cu ex-
perienþã trailer( platformã 
deschisã), transport in-
tern, 6.000 lei, lunar sau 
la km. Tel. 0721956599.  
(C.090520220006)

ANGAJEZ personal pentru 
gogoºi ºi covrigi,  cu expe-
rienþã. Tel. 0726389404.  
(C.100520220005)

ANGAJEZ paznic pen-
tru lac pescuit. Persoana 
fãrã obligaþii ºi fãrã cazi-
er. Salariu atractiv. Tel. 
0757295066, 0741654840. 
(C.110520220005)

SUPERMARKET Favorit 
angajeazã personal pen-
tru magazinele din Triva-
le, Exerciþiu ºi Crinului. 
0724161490 0722292860. 
(C.110520220007)

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

SC RMW ROMA METAL WORKING SRL, 
având domeniu de activitate “fabricare construcții metalice si părți 
componente “ îşi mărește echipa si cauta:
 1. LĂCĂTUŞ MECANIC 
Cerintele si responsabilitatile postului:
- cunoștințe desen tehnic
- realizeaza ansamble metalice prin montarea subansamblelor
- respectarea regulamentului intern
 2. CONTROLOR CALITATE 
Cerintele si responsabilitetile postului:
- Cunostinte solide de desen tehnic, utilizare a echipamentelor de con-
trol si masurare (subler, raportor, calibre sudura)
- Experienta in controlul calitatii pieselor executate prin sudura con-
stituie un avantaj
- Capacitatea dе a identifica problema reală și dе a găsi soluții pentru 
rezolvarea acesteia, spirit de observatie
Oferim salariu motivant, tichete de masa și decont transport.
Va așteptăm la o proba de lucru la sediul societății din comuna Albota.
Ne puteți contacta la numărul de telefon 0728330073 sau prin 
e-mail: ciucanete.ruxandra@rmw-roma.ro

INSOLVENŢA SM SPRL, în calitate de lichidator judiciar al so-
cietăţii DANIELA CONSTRUCȚII SRL în faliment/in bankrupt-
cy/en faillite, CUI: 22641200, având sediul social în mun.Pitești, 
str. Ion Minulescu nr.9, Spațiul comercial 2, bl.M5, parter, jud.
Argeș, număr de ordine în Registrul Comerţului J3/2166/2007, 
dosar 253/1259/2018 al Tribunalului Specializat Argeș, vinde 
prin licitaţie publică cu strigare: -Teren intravilan în suprafață de 
304mp, situat în Pitești, str.Țepeș Vodă, nr.1, jud. Argeș, notat  în 
CF 91782, Pitești, având nr.cad.91782, Pitești- 82.773Euro+TVA; 
-Teren în suprafață de 2.712mp, situat loc.Pitești, cartier Gavana, 
Str. Petre Ispirescu nr.61, jud.Argeș, având autorizația de constru-
ire 325/12.05.2017 și 661/18.09.2017, situat sub viitoarele blocuri 
G7+G8, notat în CF 98730, Pitești, având nr.cad.98730 Pitești, îm-
preună cu toate ameliorațiunile imobilului- 1.509.820Euro+TVA; 
-Centru SPA, format din sală de forță, sală fitness, sală judo, sală 
MMA, spa, 3 săli de masaj, sală kinetoterapie, vestiare, respectiv: 
I.Loc.Pitești, str.Antim Ivireanu, nr.72, jud.Argeș: -Spațiu comer-
cial și scară acces demisol, având suprafața totală de 418,13mp, 
cota părți comune 160,34mp, cota indiviză teren 82,10mp, notat în 
CF 93080-C2-U8 Pitești, parter (sală forță, cameră tehnică, spații 
SPA, spații masaj, băi masaj și scară acces demisol la spațiul cu 
nr.cadastral 93080-C2-U1); -Spațiu comercial și depozit, cu supra-
fața utilă de 270,62mp, cota părți comune 105,58mp, cota indiv-
iză teren 54,06mp, notat în CF 93080-C2-U1 Pitești, demisol (sală 
de sport -judo, băi, cameră tehnică, hol și depozit); II.Loc.Pitești, 
str.Petre Ispirescu, nr.63, jud.Argeș: -Spațiu comercial, compus 
din 3 încăperi, cu suprafața utilă de 434,25mp, cota părți comune 
175,05mp, cota indiviză teren 89,08mp, notat în CF 93082-C1-U9 
Pitești, parter (sală fitness, vestiar bărbați (băi+dușuri), vestiar fe-
mei (băi+dușuri), birou, spațiu comercial, hol și recepție cu scară 
acces la demisol în spațiul comercial cu nr.cadastral 93082-C1-
U1); -Spațiu comercial, compus din o încăpere, cu suprafața utilă 
de 263,51mp, cotă părți comune 106,14mp, cotă indiviză teren 
54,01mp, notat în CF 93082-C1-U1 Pitești, demisol (sală sport 
-MMA, hol acces recepție, vestiare bărbați (toalete+dușuri), vesti-
are femei (toalete+dușuri) și hol); -Depozit 1, suprafață utilă și to-
tală -31,37mp, notat în CF 93082-C1-U8 Pitești, cota indiviză teren 
6,43mp, cotă părți comune 12,64mp; -Bunuri mobile (echipamente 
fitness, obiecte sportive, gantere, mobilier, centrale termice, vesti-
are, echipamente electronice etc.). Prețul de la care începe licitația 
publică este de 911.677,60Euro+TVA. 
Informaţii suplimentare se pot obține la adresa societăţii de li-
chidare: office@insolventasm.ro sau tel.0746.279.210.
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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.

S.C. SPORPLAST 
SRL cu sediul în com. 

Moşoaia, Smeura 
angajează FEMEIE DE 
SERVICIU. Program 4 
h/ zi. Tel. 0724306262. 

SOCIETATE DE CONSTRUCŢII cu experienţă 
ANGAJEAZĂ: n MUNCITORI CALIFICAŢI şi 
NECALIFICAŢI n  STRUNGARI n DUGHERI 

n SUDORI n LĂCĂTUŞI MECANICI n MUNCITORI 
pentru AMENAJARI INTERIOARE şi FINISAJE  
n MAIŞTRI şi INGINERI în CONSTRUCŢII. 

- SALARII ATRACTIVE -  Telefoane 0799803583; 0727760240.

S.C angajează
 BULDOEXCAVATORIST 

cu experienţă, utilaj nou, 
salariu atractiv. 

Tel. 0762674935. 

CNCD S.A. angajează 
TINICHIGIU AUTO 

ŞI VOPSITOR AUTO.
 Tel. 0744700114.

Angajăm în condiţii avantajoase personal cu experienţă:
n    LĂCĂTUŞI MECANICI şi INSTALATORI
n    SUDORI AUTORIZAŢI.

Aşteptăm CV-urile la: zoica.constantin@grouptib.email
  Informaţii, la tel.:   +40 754.074.889 / +40 747.198.704.

SERVICE TOP AGRO S.R.L. angajează în condiţiile legii: 
STIVUITORISTI, MUNCITORI şi 

ŞOFERI DISTRIBUŢIE, amatori şi profesionişti, 
pentru depozit materiale de construcţii în Călineşti. 

Se oferă pachet salarial atractiv şi bonuri de masă. 
Relaţii la tel. 0757.074.456 sau 0745.056.264. CV-urile se pot 

trimite pe adresa de email: dan@servicetopagro.ro

SOCIETATE în domeniul 
Construcţiilor angajează în 
condiţiile legii muncitor ne-
calificat şi muncitor califi-

cat( zidar, tencuitor, finisor) 
pentru şantier în Ştefăneşti- 

Argeş. Tel. 0744678116. 

TBM GRUP angajează MUNCITORI 
în construcţii, SUDORI, LĂCĂTUŞI. 

Tel. 0730.088.705.

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ: 

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

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

Aşteptăm canditaturile dvs pe e-mail: 
mariamadalina.sandulescu@segulagrp.com; 

  Informaţii, la tel. 0372137142.  CV-urile pot fi 
lăsate şi la sediul societăţii noastre din 

Mioveni, C1-C10 Clucereasa.

S.C. ROLL BAGS PLAST 
angajează 

OPERATORI MASE 
PLASTICE(extruder folie)- 
BĂRBAŢI. SALARIU 3.000 

LEI. Se lucrează în ture. 
Tel. 0722423995. 

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

Tel. 0732406680. 
FIRMĂ DE CONSTRUCȚII 
angajează (sau colaborare) 
MANAGER PROIECT 

pe specialitățile: INSTALAȚII FLUIDE, 
CONSTRUCȚII CIVILE și ELECTRICE. 

Tel. 0761.348.179.

ANGAJĂM ŞOFER 
LIVRATOR PRO-

DUSE ALIMENTARE. 
Tel. 0744363825.

S.C. ANGAJEAZĂ 
MUNCITOR 

NECALIFICAT.
 Tel. 0741048922.

RESTAURANT ATELIER 
ANGAJEAZĂ 
BARMAN 
cu experiență.

 Tel. 0766. 57 47 07.
ANGAJĂM ŞOFERI PROFE-

SIONIŞTI pentru transport 
Comunitate în regim tur-retur 
- transportor auto 3 poziţii. 

Oferim salariu atractiv într-un 
mediu profesionist. 

Detalii la tel. 0799959996. 

Restaurant zona Teilor 
ANGAJEAZĂ 

OSPĂTĂRIȚE 
cu sau fără experiență. 

Tel. 0751. 086. 977.

ANGAJĂM ŞOFERI PROFE-
SIONIŞTI pentru transport 
Comunitate, camion 24 t. 

Oferim salariu atractiv într-un 
mediu profesionist. 

Detalii la tel. 0799959996.

CONVOCATOR
(completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a

actionarilor Societatii
MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES S.A.)

Consiliul de Administraţie al MUNTENIA MEDICAL 
COMPETENCES S.A. (denumită în continuare ”Societatea”), 
identificată prin J03/668/2008, C.U.I. 23553484, capital social 
subscris si integral varsat 20.757.308 lei, cu sediul în Piteşti, str 
Pictor Nicolae Grigorescu, nr 2A, judeţul Argeş, în conformi-
tate cu prevederile art. 1171 din Legea 31/1990  și ale actului 
constitutiv al societății, având în vedere cererea acționarului 
Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A. înregistrată 
cu nr. 1919/05.05.2022, completează ordinea de zi a Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor (“AGOA”), convocată pen-
tru data de 26/27.05.2022, publicată în Monitorul Oficial al 
României, partea a IV-a, nr. 1712/21.04.2022 și în ziarul Cu-
rierul Zilei nr. 8249 din 21.04.2022, potrivit celor de mai jos.
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată 
pentru data de 26.05.2022, ora 11:00, la sediul societății din 
Piteşti, str Pictor Nicolae Grigorescu, nr 2A, judeţul Argeş, pen-
tru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul 
zilei de 16.05.2022 (“data de referință”). În situația neîndeplini-
rii condițiilor legale și statutare de cvorum pentru ținerea 
AGOA la data primei convocări, se convoacă o nouă AGOA 
pentru data de 27.05.2022, la aceeași ora, în același loc și cu 
aceeași ordine de zi. Data de referință stabilită pentru partic-
iparea la vot a acționarilor în cadrul AGOA rămâne valabilă.
Ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinare a 
Acționarilor societății este următoarea:
1. Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare (bilanţ contabil, 
cont de profit şi pierdere, note la bilanţ) aferente exerciţiului fi-
nanciar 2021, pe baza raportului de gestiune al Consiliului de 
Administratie si a raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2021.
3. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pent-
ru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2021.
4. Prezentarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi 
a programului de investitii aferent exerciţiului financiar 2022.
5. Împuternicirea dl. Dobre Radu, avocatul societăţii, pen-
tru efectuarea demersurilor necesare înregistrării hotărârii 
adoptate de către A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului 
Argeş.
6. Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2021, in cuan-
tum de 2.605.394,22 lei dupa cum urmeaza: Rezerve legale in 
cuantum de 130.269,71 lei, dividende in valoare de 2.472.006,68 
si alte rezerve in cuantum de 3.117,83 lei. Stabilirea unui divi-
dend in cuantum de 1,31 lei/actiune si a termenului de plata: 
30.06.2022.
7. Aprobarea repartizarii suplimentare a unui dividend brut in 
suma totala de 1.528.492,68 lei din Alte rezerve. Stabilirea unui 
dividend suplimentar in cuantum de 0,81 lei/actiune si a ter-
menului de plata: 30.06.2022.
Actionarii pot participa si vota in adunarea generala direct si 
in conformitate cu prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990.

Muntenia Medical Competences SA
Preşedinte CA Muntenia Health Suport SRL 

prin reprezentant permanent Palea Ovidiu Nicolae

CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie al Muntenia Medical Compe-
tences SA (denumită în continuare ”Societatea”), identificată 
prin J03/668/2008, C.U.I. 23553484, capital social subscris 
si integral varsat 20.757.308 lei, cu sediul în Piteşti, str Pictor 
Nicolae Grigorescu, nr 2A, judeţul Argeş, având în vedere dis-
poziţiile art. 113 si art. 117  din Legea 31/1990 republicată, cu 
modificările ulterioare şi respectiv pe cele cuprinse în art. 8.5. 
din actul constitutiv al societăţii, convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor Muntenia Medical Competenc-
es SA pentru data de 16.06.2022, ora 11:00 la sediul societatii 
din Piteşti, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr 2A, judeţul Argeş, 
cu urmatoarea ordine de zi:
1. Abrogarea art 7.5., 7.6. si 7.7. din cadrul Actului constitutiv al 
Societății şi redactarea actului constitutiv actualizat.
2. Imputernicirea dnei Cristina Gabriela Gagea, membru al 
Consiliului de Administratie, pentru a semna actul constitutiv 
actualizat. 
3. Împuternicirea dlui. Dobre Radu, avocatul societăţii, pen-
tru efectuarea demersurilor necesare înregistrării hotărârii 
adoptate de către A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerţului 
Argeş.
Adunarea se convoaca pentru toti actionarii inregistrati in reg-
istrul actionarilor la sfarsitul zilei de 03.06.2022, stabilita ca 
data de referinta.
Actionarii pot participa si vota in adunarea generala direct si 
in conformitate cu prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990.
În cazul în care nu se vor îndeplini condiţiile legale în ceea 
ce priveşte cvorumul de şedinţă, cea de-a doua întrunire va 
avea loc la data de 17.06.2022, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc.

Muntenia Medical Competences SA,
Preşedinte CA Muntenia Health Suport SRL 

prin reprezentant permanent Palea Ovidiu Nicolae

 ADLER PELZER AUTOMOTIVE ROMANIA SRL
cu sediul în com. Oarja, Km.102, Jud. Arges, ANGAJEAZĂ:
- STIVUITORIST - min. 5 ani experienţă;
- SCULER MATRIŢER - min. 5 ani experienţă;
- ELECTRICIAN AUTOMATIST - min. 5 ani experi  - enţă;

CĂUTĂM PERSOANE organizate, cu simţ de 
răspundere şi disponibile să lucreze în 3 schimburi.

Oferim: n Contract pe durată nedeterminată n Salariu nego-
ciabil în funcţie de experienţă n Spor de noapte 25% n Trans-
port gratuit n Tichete de masă 20 Ron/zi n Bonusuri pentru 
Paşte şi Crăciun.

CV-urile se pot trimite prin email la adresa: 
imanuca@pelzerpimsa.ro, pe fax la 0348. 410. 900, sau 
se pot depune la sediul firmei. Informatii suplimentare 

se pot obtine la tel. 0799. 803. 558 / 0729. 106. 212.
Prin aplicarea pentru acest post, vă exprimaţi acordul ca datele 
dumneavoastră cu caracter personal să fie gestionate de către 

ADLER PELZER AUTOMOTIVE ROMANIA SRL.

SC PRESTO TIG MT - cu sediul în PITEŞTI, str. 
Depozitelor nr 41-43 - ANGAJEAZĂ: 

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

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

- RECEPŢIONERĂ
- BUCĂTAR
- OSPĂTAR

- AJUTOR BUCĂTAR 
- CAMERISTĂ 

- FEMEIE DE SERVICIU 
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.

   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.

NEW DESING angajează: 
- STIVUITORIST 

- ŞOFER TIR 
INTERN (cisternă)

- FEMEIE DE SERVICIU
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.

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 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

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)

ANGAJEZ 

VÂNZĂTOARE 
COFETĂRIE. 

Tel. 0729 886 887.

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.

ZIP ESCORT SRL 
angajează  

AGENŢI DE 
SECURITATE,  

zona Piteşti.Relaţii, la 
telefon: 0731.010.266 

- Iordache Dorel.

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.

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

Tel. 0722.247.801.

ANGAJĂM PERSONAL CALIFICAT:
n   FINISORI n  MONTATORI RIGIPS
n  MONTATORI GRESIE, FAIANŢĂ.

Aşteptăm CV-urile la: zoica.constantin@grouptib.email
  Informaţii, la tel.:   +40 754.074.889 / +40 747.198.704.

ANGAJEZ 

ŞOFER TIR. 
Tel. 0744755702.

ANGAJEZ 
INFIRMIERĂ 
Tel. 0732033712. 

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

Mai multe detalii, la 0756362072. 

ANGAJEZ
 CAMERISTĂ ŞI 
RECEPŢIONER 

PENTRU HOTEL, 
LOCAŢIE PITEŞTI 
ŞI VAMA VECHE.
 Tel.  0722270878. 

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

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

Informaţii, la tel. 0728310206.
CV, la email: recrutare@financiarrecycling.com

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.

SC LAS VEGAS-MI SRL
ANGAJEAZĂ

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

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

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

SC CONSTRUCŢII 
ANGAJEAZĂ URGENT 

MECANIC 
ÎNTREŢINERE şi 

REPARAŢII UTILAJE.  
Relaţii, la telefon 

0729.101.887.
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