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VÂNZĂRI
DIVERSE

OFER închiriere garaj, zona 
Banatului. Tel. 0720488230. 
(C.130520220013)

VÂND familii de albine cu/ 
fãrã cutii. Tel. 0740871086.  
(C.130520220019)

VÂND pianinã 
cu corzi( instru-

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

VÂND biciclete Ger-
mania( second- hand), 
250 lei- 500 lei, negoci-
abil. Tel. 0748437106.  
(C.160520220013)

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 Chevrolet 
Spark, fabricaþie 

2009, perfectã stare 
de funcþionare. 

Tel. 0744313866.  
(C.110520220012)

VÂND Dacia Duster, 
fabricaþie 2010, unic 
proprietar, 100.000 
km. Tel. 0770616367 
(C.190520220001)

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

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE

PROPRIETAR, vând gar-
sonierã, gaze, bucãtãrie, 
Trivale, 26.000 euro, ne-
gociabil. 0751631084.  
(C.200520220015)

APARTAMENTE
2 camere

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

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

VÂND apartament 2 came-
re, cf. 1, decomandat, et. 3, 
Trivale. Tel. 0727335046.  
(C.130520220004)

VÂND apartament 2 came-
re, et. 1, Rãzboieni, 56.000 
euro. Tel. 0745483601.  
(C.180520220005)

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

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

bãi, living, bucãtãrie, 
cãmarã, garaj, 

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

VÂND casã ultracen-
tral, zona biserica 

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

litãþile. 0744313866.  
(C.110520220016) 

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

VÂND casã nouã 2022, 
la 5 km de Piteºti, Albo-
ta sau schimb cu aparta-
ment sau garsonierã + di-
ferenþã. Tel. 0769634976. 
(C.200520220003)

TERENURI

VÂND TEREN 
50.000 mp, situat vizavi de 

reprezentanţa FORD, lângă
Jupiter City - Carrefour, 

deschidere 250 m.
Tel. 0799 00 88 22.

VÂND 1.860 mp teren ex-
travilan, deschidere 12 m, 
str. prelungirea Grigoreºti, 
utilitãþi( apã), preþ nego-
ciabil. Tel. 0740068714. 
(C.130520220021)

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 4.000 mp teren in-
travilan, com. Lunca Cor-
bului, sat. Mârghia, str. prin-
cipalã. Tel. 0741171292.  
(C.120520220010)

VÂND teren intravilan, Me-
riºani- Vâlcele, 2.000 mp, 10 
euro/ mp. Tel. 0745066757. 
(C.160520220020)

VÂND teren Piteºti- Nord, 
500 mp, la 200 m de Spita-
lul Militar. Tel. 0740968881. 
(C.190520220009)

SPAŢII
OFER spre închiriere 
spaþiu Comercial, 80 mp 
str. Traian (lângã Focus 
Sat). Tel. 0723828523. 
(C.120520220008)

ÎNCHIRIEZ HALĂ,
 1200 MP + CURTE  800 MP-

STRADAL, ŞTEFĂNEŞTI, 
ZONA MICROMOTOARE. 

TEL. 0726 37 37 37.  

ÎNCHIRIERI
INCHIRIEZ garsonierã cu 
bucãtãrie ºi baie proprie, 
la vilã cu curte, în cartierul 
Valea Turceºti, la 2 per-
soane, 300 luna/ persoa-
na/ luna + utilitãþi. Telefon 
0733959953.(BBA3371) 
(C.130520220015)

OFER închiriere garso-
nierã Gãvana, utilatã ºi 
mobilatã, preþ negoci-
abil. Tel. 0771615823. 
(C.130520220008)

ÎNCHIRIEZ apartament ºi 
garsonierã, zona Dedeman, 

avantajos. Tel. 0744963528. 
(C.270420220001)

ÎNCHIRIEZ camere, mobila-
te, vilã Nord- Kaufland, 300 
lei/ persoanã. 0772031155.  
(C.280320220020)

OFER spre închirie-
re apartament 3 ca-
mere, 2 intrãri, zona 
Bere. Tel. 0728878716. 
(C.170520220011)

OFER închiriere gar-
sonierã ºi apartament 
2 camere, ultracentral, 
de lux. 0723472044.  
(C.170520220002)

ÎNCHIRIEZ garsonirã, 600 
lei, parter, curte, în fosta 
colonie a ACH, lângã Lunca 
Argeºului. Tel. 0751091954. 
(C.170520220005)

PRIMESC în gazdã la casã 
bãieþi/ cupluri/ fete, Prundu- 
Craiovei. Tel. 0722786405.  
(C.180520220010)

PRIMESC în gazdã o 
salariatã, nefumãtoa-
re, zona Dedeman, 500 
lei. Tel. 0742930199. 
(C.180520220008)

PRIMESC o fatã în gazdã, 
Trivale. Tel. 0757586628. 
(C.o.p.)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, uti-
lat, Craiovei, preþ 1.000 
lei. Tel. 0749099250.  
(C.200520220008)

LOCURI DE VECI
VÂND cavou 4 locuri, 
construcþie nouã, Cimi-
tirul Sf. Gheorghe, zona 
1. Tel. 0744693641. 

(C.160520220003)

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

VÂND 2 cripte, Cimiti-
rul Sf. Gheorghe. Tel. 
0730473254.  (C.0405208)

VÂND loc de veci, Ci-
mitirul Sf. Gheor-
ghe. Tel. 0756699632.  
(C.180520220007)

VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND porumb, fân co-
ceni. Tel. 0753819258. 
(C.200520220004)

VÂND maºinã rindelu-
it- 4 feþe, industrialã. Tel. 
0764455584; 0761398525. 
(C.200520220006)

MEDICALE
REFLEXOTERAPIE la 
domiciliu. Piteºti, Mio-
veni. Tel. 0762327793.  
(C.200520220011)

LOGOPEDIE copii 3- 7 
ani. Tel. 0745574209.  
(C.200520220012)

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) 

ANGAJEZ 
MENAJERĂ, 

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

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

DOAMNÃ cu experi-
enþã, doresc sã îngri-
jesc copil, la familie seri-
oasã. Tel. 0747302717.  

DOAMNA serioasã 
ofer masaj de relaxa-
re persoanelor serioa-

se. Tel. 0751329835. 
(C.020520220001)

DELIA 27 ani, curatã, 

drãgutã, locaþie cen-
tru. Tel. 0730549092. 
(C.200520220014)

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

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

Tel. 0248 215 740, 0248 215 726.  NU SE PRIMESC PE E-MAIL.
Anunţurile de deces, comemorare, matrimoniale, senzaţii tari şi citaţii se preiau numai pe baza cãrţii de identitate.  Se poate solicita CI şi la alte genuri de anunţuri.
Anunţurile se primesc în zilele lucrătoare, luni - vineri, între orele 9 şi 16,  (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.

27.05.2022

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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(C.120520220001)

PRESTĂRI
SERVICII

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

CADASTRU-carte funci-
arã! Terenuri-480 lei! Apar-
tamente-280 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.190420220001)

EXECUT hidroizolaþii 
terase blocuri ºi repa-
raþii. Tel. 0744971501.  
(C.100520220007)

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

EXECUT zugrãveli, glet, la-
vabilã, gresie, faianþã,   par-
chet, rigips. 0748145223. 
(C.290320220001)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.190520220002)

EXECUTÃM scãri interioa-
re- total lemn, sau placãri 
peste scarã beton- mobilier 
terase- mese ºi banchete 
recondiþionãri mobilier, ta-
piþerii, etc. Paturi de mijloc 
lemn masiv- rustic wood 
Romînia( facebook). Tel. 
0764455584; 0761398525. 
(C.200520220005)

PIERDERI
PIERDUT certificat de 
înregistrare societate, 
eliberat de Registrul Co-
merþului Argeº, aparþinând 
S.C. Locator Construcþii 
SRL, cui 21084365, J03/ 
326/ 2007. Se declarã nul.  
(C.200520220009)

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

MICI AFACERI
CAUT colaborator pro-
ducþie articole mobili-
er lemn masiv( rustic 
wood, România). Tel. 
0764455584 0761398525. 
(C.200520220007)

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

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

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

 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)

DOMN, pensionar, do-
resc prietenie, me-
naj, eventual cãsãto-

rie. Tel. 0785621217. 
(C.170520220017)

DIVORÞAT, 53 ani, situ-
aþie bunã la þarã, fãrã vicii, 
fãrã obligaþii caut doam-
nã de vârstã apropiatã 
pentru prietenie/ cãsã-
torie. Tel. 0748514909.  
(C.190520220008)

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

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

CÃMIN îngrijire persoane 
vârstnice, Piteºti angajeazã  
urgent asistentã medicalã. 
Relaþii, la tel. 0743057924. 
(C.130520220001)

ANGAJEZ femeie sau 
cuplu, pentru curaþenie 
casã ºi grãdinã, 120 Ron 
/ persoanã / zi. Telefon 
0753148369. (BBA3369)  
(C.130520220014)

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

ANGAJEZ personal pen-
tru fast- food, Piteºti- cen-
tru. Tel. 0741712226. 
(C.160520220001)

ANGAJÃM fe-
mei pentru curãþe-
nie. Tel. 0757023974.  
(C.160520220007)

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

ANGAJÃM personal 
curãþenie. Program 3 ore/ 
zi, salariu atractiv+ bonuri 
de masã. Tel. 0735105358.  
(C.f. 3888)

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

(C.100520220003)

ANGAJÃM sezonieri: bãiat 
pentru grãtar ºi fete pentru 
terasã. Tel. 0784237430.  
(C.120520220011)

ANGAJÃM doamnã la 
spãlat vase în restau-
rant. Tel. 0724323981. 
(C.120520220002)

ANGAJEZ urgent bar-
man ºi ajutor bar-
man. Tel. 0724323985.  
(C.120520220003)

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

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

ANGAJEZ ºoferi TIR cu 
experienþã transport in-
tern, lucrãm la contract, 
salariu 6.000 lei sau 
la km, platã sãptãmâ-
nal. Tel. 0721956599. 
(C.160520220008)

SOCIETATE angajeazã 
electricieni, lãcãtuºi meca-
nici ºi muncitori necalificaþi 
cu experienþã pe ºantier, 
posesori permis cat. B. 
0730995783; 0747345159.  
(C.160520220018)

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

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

S.C. Angajeazã instalatori 
sanitari ºi muncitori neca-
lificaþi. Tel. 0728878716. 
(C.170520220012)

ANGAJEZ ºofer TIR, in-
tern. Mai multe detalii te-
lefonic. Program de lucru 
de luni pânã vineri, salariu 
2.500 lei ºi deplasãri. Tel. 
0731821224; 0746883505. 
(C.170520220003)

ROMCOLET anga-
jeazã patiser cu sau 
fãrã experienþã. Tel. 
0720063266; 0720063265. 
(C.170520220014)

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

ANGAJEZ operator ar-
ticole cauciuc. Salariu 

atractiv. Tel. 0720202802.  
(C.170520220016)

RESTAURANT situat în 
centrul Piteºtiului, angajea-
zã ospãtari, ajutor ospãtari 
ºi lucrãtori în bucãtãrie. 
Tel. 0786029279. 
(C.170520220009)

ANGAJEZ vânzãtoare 
magazin alimentar, cart. 
Trivale. Tel. 0743351488. 
(C.180520220001)

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

HOTEL Vulturul anga-
jeazã ajutor bucãtar 
ºi supraveghetor ho-
tel. Tel. 0746101741. 
(C.180520220006)

ANGAJEZ 3 muncitori în 
construcþii pentru Ger-
mania. Masa ºi cazarea 
sunt gratuite. Salariu 50 
euro/ zi. Tel. 0766443474.  
(C.190520220010)

ANGAJEZ frizer/ frize-
riþã. Tel. 0747024807. 
(C.190520220011)

ANGAJEZ urgent mun-
citori calificaþi ºi necalifi-
caþi în construcþii, doar cu 
acte. Tel. 0749653065. 
(C.190520220006)

CÃMIN îngrijire persoane 
vârstnice, Piteºti angajea-
zã  urgent infirmierã. Re-
laþii, la tel. 0743057924. 
(C.190520220007)

ANGAJEZ zidari ºi mun-
citori necalificaþi, în Pi-
teºti. Tel. 0734917003.  
(C.200520220010)

ANGAJEZ fete pen-
tru laborator cofetãrie. 
Tel. 0745204926. (COP) 
(C.200520220001)

CÃMIN bãtrâni Altmed 

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

ANGAJEZ personal pen-
tru fast- food, Piteºti- cen-
tru. Tel. 0741712226. 
(C.160520220001)s

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

GARDEN PUB 
angajează AJU-

TOR BUCĂTAR şi 
SPĂLĂTOR VASE, cu 

fără experienţă. 
Tel. 0733956281.

SOCIETATE ÎN DOME-
NIUL CONSTRUCŢIILOR 
angajează în condiţiile jegii: 

ZIDAR- TENCUITOR- 
FINISOR pentru şantier 

situat în Ştefăneşti- Argeş. 
Tel. 0744678116

SOCIETATE DE 
CONSTRUCŢII angajează: 
ZIDARI, FAIANŢARI, 

RIGIPSARI, 
NECALIFICAŢI. 
Tel. 0740177424. 

Subscrisa S.C. BMVIS Motor X Power S.R.L.- societate în 
faliment cu sediul social în mun. Piteşti, str. Schitului, nr. 96, 
camera 3, jud. Argeş, J03/1490/2006, CIF 18988784, prin lichi-
dator judiciar, organizează licitaţie publică deschisă cu strig-
are pentru vânzarea bunurilor mobile din patrimoniu. Preţul 
de pornire (la care s-a adăugat TVA) pentru fiecare bun mobil 
în parte la licitaţiile organizate va fi egal cu 20% din valoarea 
estimată prin Raportul de evaluare nr. 53 din 17.05.2019 în-
tocmit de către evaluatorul autorizat Zaharia Liliana-Georgeta, 
membru titular ANEVAR., respectiv: Stoc de piese schimb auto 
și accesorii, conform inventar = 1.832,60 lei; Autovehicul Fiat 
Ducato = 1.975,40 lei (uzură fizică avansată); Autovehicul Da-
cia Logan = 476,00 lei (uzură fizică avansată). Licitațiile pentru 
valorificarea acestor bunuri vor avea loc în zilele de 16.06.2022; 
23.06.2022; 07.07.2022 și 14.07.2022 ora 11.00, la  sediul pro-
fesional al lichidatorului judiciar din mun. Piteşti, str. Maior 
Ghe. Şonţu, bl. D6, sc. B1, ap. 1, jud. Argeş. Toţi cei care posedă 
un drept real asupra bunurilor scoase la vânzare au obligaţia, 
sub sancţiunea decăderii, să facă lichidatorului dovada acestuia 
până în ziua licitaţiei. În vederea participării la licitaţie, ofer-
tanţii vor depune la sediul lichidatorului, cel mai târziu până 
la ora licitaţiei: oferta de cumpărare; dovada plăţii cauţiunii 
în cuantum de 10% din preţul de pornire al licitaţiei; dovada 
cumpărării caietului de sarcini în cuantum de 500 lei (chitanţa, 
în copie); cererea de participare la licitaţie publică şi oferta 
de cumpărare cu specificarea bunului; împuternicire în cazul 
persoanelor juridice; acordul de acceptare a documentaţiei, 
condiţiilor, termenilor şi clauzelor Caietului de sarcini. Relaţii 
la tel. 0248.217428.
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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.

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

Restaurant zona Teilor 
ANGAJEAZĂ 
OSPĂTĂRIȚE 

cu sau fără experiență. 
Tel. 0751. 086. 977.

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

RESTAURANT 
ATELIER 

ANGAJEAZĂ 
BARMAN cu experiență.

 Tel. 0766. 57 47 07.

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.

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

Tel. 0732406680. 

SERVICIUL PUBLIC DE EXPLOATARE A 
PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI PITEŞTI, 

cu sediul în str. Calea Bucureşti, bl.U3, parter, CIF RO 
18812396, telefon 0248/210.380, int.125,  organizează LIC-
ITAŢII PUBLICE, cu plic ȋnchis în data de 10.06.2022, după 
cum urmează:                                                                                                                                                            
- la ora 09:00 pentru închirierea unui teren de 93 
mp din incinta plajei descoperite în str. Costache 
Negri, pentru amenajarea unei terase de alimen-
taţie publică, conform HCL nr.178/13.05.2022;
- la ora 10:00 pentru închirierea unui teren de 70 
mp din incinta plajei descoperite în cartierul Tri-
vale, pentru amenajarea unei terase de alimentaţie 
publică, conform HCL nr.179/13.05.2022;
Înscrierile pentru participarea la licitaţie (taxa participa-
re 150 lei; caietul de sarcini 100 lei) si informaţiile supli-
mentare se pot obţine de la sediul instituţiei. Ofertele se 
depun in două plicuri sigilate, unul la exterior si unul la 
interior, conform documentaţiei aprobate, la secretariatul 
instituţiei. Data limită de depunere a ofertelor de partici-
pare la licitaţie este de 09.06.2022, ora 15:00.

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.

                             ANUNT DE MEDIU
SC PROFI MAX ENERGY SRL  cu sediul in sat Valea 
Stanii, comuna Titesti, nr.195, judetul Arges prin cere-
rea depusa la APM Arges a solicitat autorizatie de me-
diu pentru desfasurarea activitatii: n 3101 Fabricarea 
de mobilă pentru birouri şi magazine n 3102 Fabricarea 
de mobilă pentru bucătării n 3109 Fabricarea de mo-
bile n 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n 
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate  n 3811 
Colectare deşeuri nepericuloase  n 1413Fabricarea al-
tor articole de imbracaminte(exclusiv lenjeria de corp)                                                  
n   1392 Fabricarea de articole confectionate din textile 
(cu exceptia îmbracamintei si lenjeriei de corp)
n CAEN 1412 - Fabricarea de articole de imbracaminte 
pentru lucru, in localitatea (adresa) punct de lucru Stal-
peni, judetul Arges 
Informatii referitoare la prezenta activitate, precum si 
eventualele sugestii si contestatii se pot obtine, respectiv 
depune, in scris, sub semnatura si cu date de identificare 
la sediul APM Arges, str. Egalitatii, nr. 50, tel. 0248-
213200, in termen de 15 zile lucratoare de la publicarea 
anuntului.

SC Dodi Plast Tech SRL,cu sediul in municipiul Pitesti, 
anunta publicul interesat cu privire la intentia de elabora-
re a documentatiei de urbanism privind aprobarea PUZ 
pentru imobilul situat in municipiul Pitesti, DN65B,in 
vederea realizarii “Construire  Hala depozitare si impre-
jmuire teren”.Persoanele interesate sa trimita observatii/ 
comentarii  o pot face la sediul Primariei Municipiului 
Pitesti situata in str. Victoriei nr.24.

     Anunt public privind decizia etapei de incadrare
CIOBANU FLORIN , CIOBANU MARIANA, DRAG-
NEA SORINA-GEORGIANA   titular al proiectului:,, 
Construire imobil locuinte colective’’, anunta publicul 
interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre 
Agentia pentru Protectia Mediului Arges, in cadrul pro-
cedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru 
proiectul,, Construire imobil locuinte colective, propus a se 
realiza in municipiul Pitesti, str. Aleea Doctor Ioan Canta-
cuzino (fost Negru Voda, nr. 31 si 33), judetul Arges.
Proiectul  deciziei de incadrare si motivele care o funda-
menteaza pot fi consultate la APM Arges cu sediul in  Pi-
testi, str. Egalitatii, nr. 50A, judetul Arges, in zilele de luni 
- vineri, intre orele 10-13, precum si la urmatoarea adresa 
de internet http://apmag.anpm. 
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la 
proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Arges, in ter-
men de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de 
internet a APM Arges.

S.C. GAMAD SHIPPING S.R.L. în faliment, C.U.I. 14829689, 
prin lichidator judiciar Iorgu, Pisargeac & Asociații S.P.R.L. 
anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a 
terenului intravilan în suprafaţă de 8955,70 mp din comuna 
Vedea, sat Izvoru, jud. Argeş, preţ pornire 17.010 euro. 
Licitaţiile vor avea loc la sediul lichidatorului din bdul 
Mamaia nr. 353, mun. Constanţa, în data de 10.06.2022, 
17.06.2022, 24.06.2022, 01.07.2022, 08.07.2022, 15.07.2022, 
22.07.2022, 29.07.2022, 05.08.2022, 12.08.2022, ora 15.00. Tel. 
0241/613565, iorguctin@yahoo.com.



Publicitate
Luni, 23 m

ai 2022
Curierul zilei - pag. 11

HOTEL VICTORIA 
angajează: 

- RECEPŢIONERĂ
- BUCĂTAR
- OSPĂTAR

- AJUTOR BUCĂTAR 
- CAMERISTĂ 

- FEMEIE DE SERVICIU 
Tel. 0722.320.047, 

între orele8.00-18.00.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze. 

Tel. 0722301315.

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

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 VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

experienţă în domeniul presei de 
preferat STUDENŢI, PENSIONARI, 

zona Mioveni şi Piteşti. 
Relaţii, tel. 0748192233.

 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.

Agexim Spedition 
angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

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

Tel. 0754609807.

ANGAJĂM ŞOFER 
pentru livrare pro-
duse de panificaţie. 

Tel. 0756049965. 

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.

ANGAJĂM ŞOFER 
LIVRATOR PRO-

DUSE ALIMENTARE. 
Tel. 0744363825.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.

ANGAJEZ
 CAMERISTĂ ŞI 
RECEPŢIONER 

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

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

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

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. 

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.

ZIP ESCORT SRL 
angajează  

AGENŢI DE 
SECURITATE,  

zona Piteşti.Relaţii, la 
telefon: 0731.010.266 

- Iordache Dorel.

MOBILA DOMICILIA 
angajează LUCRĂTOR 

CALIFICAT în 
producţia mobilierului 

din pal melaminat.
Tel. 0723.033.107. 

CIPCOS MAR COMPLEX angajează:
 n ŞOFER DISTRIBUŢIE MARFĂ, exp. minimă 

n MANIPULANT şi GESTIONAR 
DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTII 
Program de lucru 5 zile pe saptamana. 

Se acordă salariu motivant, bonusuri şi tichete 
de masă.  Relaţii, la telefon 0744.508.005.

   ROMA2S TRANSYLVANIA INGINERIE SRL,
CONFECŢII METALICE, angajează 

SUDOR CO2
   Relaţii, la telefon 0799.825.068.

ANGAJEZ 
ŞOFER categoria C, 
cu sau fără experienţă,  

curse- România- Franţa 
sau comunitate.

 Tel. 0724268382

Firmă de construcţii 
angajează: 

n FINISORI 
n FAIANȚARI 
n GRESIERI, 

calificați. 
Tel. 0734.955.355,

S.C. ARGIF S.A 
angajează pentru şantier: 
- MAIŞTRI construcţii.

- MUNCITORI calificaţi şi 
necalificaţi în construcţii. 

Tel. 0248/ 219309. 
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