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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND pianinã cu 
corzi( instrument 

nobil), acordatã, stare 
bunã. 0744313866.  
(C.300820220014) 

VÂND maºinã de cusut 
Ileana ºi acordeon Oma-
ister. Tel. 0756052593. 
(C.061020220002)

VÂND þuicã naturalã 
de prunã, 15 lei/ li-
tru. Tel. 0745045337. 
(C.061020220013)

VÂND þuicã  11 lei/ litru, 
Cãlineºti. 0726388260, 
între 09.00- 21.00. 
(C.061020220015)

VÂND butoaie PVC în-
tre 50- 200 l, negocia-
bil. Tel. 0739346232. 
(C.101020220005)

VÂND maºinã de curãþat 
porumb ºi cãruþã. Fãrã 
mesaje. 0748231125.  
(C.101020220008)

VÂND boiler Ariston- 
Velis, 100 l, nou. Tel. 
0732522436.

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

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND garsonierã Gã-
vana 3, etaj 1, confort 
1, îmbunãtãþitã, nego-
ciabil. 0727996320. 
(C.051020220002)

APARTAMENTE

2 camere
OFERTÃ! 2 camere, 
40 mp, la 10 km de 

Piteºti, toate utilitãþi-
le (fãrã centralã) + 
260 mp teren. Preþ 

26.000 euro, negocia-
bil. Tel. 0720411585. 

(C.140920220007) 

VÂND apartament 2 ca-
mere, decomandat, Popa 
ªapcã, et. 2/ 4, utilat, mo-
bilat, 66.000 euro, nene-
gociabil. Tel. 0723501860. 
(C.280920220006)

VÂND apartament 2 came-
re, cf. 2, Gãvana 2, preþ ne-
gociabil. Tel. 0729859158.  
(C.041020220008)

VÂND( eventual rate)/ 
Schimb apartament 2 ca-
mere, Negru Vodã ºi apar-
tament 3 camere Calea Bu-
cureºti. Tel. 0755602941.  
(C.051020220013)

VÂND apartament 2 
camere, zona Raho-
vei. Tel. 0756052593. 
(C.061020220003)

VÂND/ Inchiriez apar-
tament 2 camere, conf. 
2, etaj 1, Banat, mobi-
lat, centralã, loc parca-
re. Tel. 0723090191. 
(C.101020220016)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND apartament 3 ca-
mere, cf. 1, Topolove-
ni. Tel. 0758508639. 
(C.300920220006)

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

VÂND casã Bradu, P+ 
2, 4 km de la Târ-
gul Sãptãmânal, 8 

camere, 2 balcoane, 4 
bãi, living, bucãtãrie, 

cãmarã, garaj, 
380v-220v, toate uti-
litãþile. 0744313866.  
(C.300820220010) 

VÂND casã ultracen-
tral, zona biserica 

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

litãþile. 0744313866.  
(C.300820220011) 

VÂND casã ªtefã-

neºti, Coasta Câmpu-
lui. Tel. 0744668618. 
(C.050920220008)

TERENURI
VÂND teren la munte, 

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

Moliviº. 0744313866. 
(C.300820220013) 

OFERTÃ! 4.600 
intravilan, 10 km de 

Piteºti, toate uti-
litãþile, 5 euro/mp. 
Tel. 0720411585 

(C.140920220006)

VÂND teren cu 
casã veche, Pi-

teºti, str. Baloteºti, 
2.500 mp, utilitãþi, 
Tel. 0725213052.  
(C.061020220009)

SPAŢII
OFER închiriere spaþiu 
amenajat salon înfru-
museþare, zonã cen-
tralã. Tel. 0745176727.  
(C.071020220004)

ÎNCHIRIERI
OFER închiriere gar-
sonierã, Gãvana III. 
0765238658; 0744364419. 
(C.B.F. 5433)

PRIMESC în gazdã o fatã 
în apartament 2 camere, 
Kaufland- Craiovei. Tel. 
0754057409; 0723630737 
(C.041020220011)

ÎNCHIRIEZ apartament, 
zona Dedeman, avan-
tajos. Tel. 0744963528. 
(C.300920220008)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, Exer-
citiu. Tel. 0747919376.  
(C.031020220011)

ÎNCHIRIEZ apartament 
nemobilat 3 camere, 2 
bãi, cartier Tudor Vla-
dimirescu, 250 euro. 
Tel. +40 743566969.    
(C.031020220004)

OFER închiriere camere 
la vilã, zona N. Bãlcescu.  
0756274285; 0740454690. 
(C.031020220006)

OFER închiriere 
apartament 2 camere, 

zona Auchan - Bas-
cov, complet mobilat, 
modern+ loc de par-
care.  0756274285; 

0740454690. 
(C.031020220007) 

PRIMESC în gazdã familie/ 
fete, apartament 3 camere, 
Craiovei. Tel. 0721278254. 
(C.031020220009)

PRIMESC în gazdã la casã 
bãieþi/ cupluri/ fete, Prun-
du- Craiovei. 0722786405.  
(C.041020220007)

ÎNCHIRIEZ camere, 
mobilate, vilã Nord- 
Kaufland, 300 lei/ per-
soanã. 0772031155.  
(C.051020220010)

OFER spre închiriere 
apartament 3 camere, li-
ber, Gãvana 2, semideco-
mandat. Tel. 0723666587. 
(C.051020220014)

OFER închirire apartament 
3 camere, mobilat/ nemobi-
lat, Gãvana. 0723674899. 
(C.061020220001)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, cf. 1, 
et. 1,  Gãvana, complet 
mobilat ºi utilat, cen-
tralã proprie, 1.000 lei. 
Fãrã animale de com-
panie. Tel. 0774195423.  
(C.101020220011)

PRIMESC în gazdã la 
casã -curte, zona Poliþie- 
Rãzboieni. 0773331186.  
(C.101020220013)

OFER spre închiriere 
apartament 4 came-
re, 2 bãi, 2 balcoane, 
centralã, mobilat ºi 
utilat, cartier Craio-
vei vis-a-vis de liceul 
nr.8. Poate fi utilizat 
ca ºi cabinet medi-
cal, spaþiu comerci-
al, coafor etc. Tel. 

0771721904. 

LOCURI DE VECI
VÂND 2 cripte Cimiti-
rul Sf. Gheorge, 45.000 
lei. Tel. 0733699399. 
(C.061020220007)

PRESTĂRI
SERVICII

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

CADASTRU-carte funci-
arã! Terenuri-480 lei! Apar-
tamente-280 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.130920220002)

EXECUTÃM în echipã ten-
cuieli, termosistem, tencu-
ialã decorativã structuratã, 
glet, rigips, ºape, garduri, 
acoperiºuri, electricã, par-

chet, la preþuri avanta-
joase. Tel. 0760857245.  
(C.041020220012)

EXECUT hidroizolaþii 
terase blocuri ºi repa-
raþii. Tel. 0744971501.  
(C.051020220005)

EXECUTÃM lucrãri 
construcþii de orice 
fel. Tel. 0766301300. 
(C.190920220019)

OFER servicii contabili-
tate primarã ºi HR, ief-
tin.Tel. 0741387845. 
(C.031020220001)

EXECUT interioare ºi ex-
terioare. Tel. 0764965099. 
(C.061020220010)

EXECUT lucrãri interi-
or/ exterior, zidãrie, con-
strucþii, case, turnãri gar-
duri, polistiren, decorativã, 
tencuieli,  glet, negoci-
abil. Tel. 0761316367. 
(C.061020220006)

AMENAJÃRI interioare/ ex-
terioare. Tel. 0720538595. 
(C.071020220005)

PIERDERI
PIERDUT certificat de 
membru OAMGMAMR nr. 
AG 002033/ 23.01.2015, 
e numele Mircea Oana 
Raluca. Se declarã nul.  
(C.101020220018)

MATRIMONIALE
DOMN, 41 ani, salariat, 
locuinþã, permis conduce-
re, nefumãtor, nonalcoolic, 
divorþat, 2 copii, doresc cu-
noºtinþã cu doamnã vârstã 
apropiatã, preferabil de la 
þarã, pentru prietenie/ cãsã-
torie. Tel. 0733754450.  
(C.300920220001)

DOMN, 50 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie/ cãsãtorie. Se-

APARTAMENTE NOI - VICTORIEI 
ultracentral, str. Victoriei 

Finisaje de lux 
Tel. 0799 00 88 22

www.maiavictoriei.ro

APARTAMENTE NOI - CRAIOVEI
Calea Craiovei nr. 91 

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

0799 00 88 33 / www.maiacraiovei.ro

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.

BRUNETÃ, 25 ani, drãguþã ºi curatã, am locaþie. 0724648518. (C.190920220014)

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

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

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

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

14.10.2022
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 ANUNŢURI de MICĂ PUBLICITATE, publicate în Curierul zilei
+  Detalii, la sediul ziarului
ANUNŢURI de mare PUBLICITATE, postate pe www.curier.ro

ŞANSE MAI MARI 
SĂ FINALIZAŢI 
TRANZACŢIA

Cauţi un loc de muncă?
Sute de anunţuri 

de angajare în 
Curierul zilei

Anunturi de mare şi 
mică publicitate, 

eficienţă şi 
profesionalism.
Alege ziarul 

cu cel 
mai mare tiraj!

riozitate. 0759533544. 
(C.300920220007)

EDUCAT, situaþie materi-
alã bunã doresc cunoºtinþã 
doamnã/ domniºoarã, în 
vederea unei relaþii bazate 
pe respect. 0748821372. 
(C.130920220017)

DOMN 48 ani caut 
doamnã relaþie discre-
tã. Tel. 0753543027. 
(C.041020220006)

BÃRBAT, 35 ani, ºaten, 
ochi albaºtrii, 1.64, ne-
fumãtor antialcoolic, ser-
viciu în construcþii, singur 
la pãrinþi, casã, fãrã obli-
gaþii caut partenerã vârstã 
apropiatã, sincerã, ho-
tãrâtã pentru a întemeia o 
familie. Tel. 0721428619.  

(C.051020220003)

DOMN, 50 ani, fãrã 
obligaþii doresc cunoº-
tinþã cu doamnã, vârstã 
apropiatã. 0743356969.  
(C.260920220011)

CAUT doamniþã sãnã-
toasã pentru a întemeia o 
familie. Tel. 0735641935.  
(C.031020220010)

DOMN 48 ani, fãrã vicii, 
foarte sufletist, doresc sã 
cunosc o doamnã pentru 
cãsãtorie, poate avea ºi 
copii. Tel. 0740084506. 
(C.061020220014)

DOMN, 69 ani, pensionar, 
vãduv, cu gospodãrie la 
þarã, doresc cunoºtinþã 
cu doamnã, pentru a con-

vieþui împreunã. Serio-
zitate. Tel. 0770460969. 
(C.101020220001)

MICI AFACERI
VÂND chioºc utilat com-
plet pentru patiserie, 
incinta Auchan- Gãva-
na. Tel. 0755519904.  
(C.051020220004)

VÂND afacere remode-
lare corporalã cu apara-
turã, central vis-a-vis de 
ITM. Tel.  0741962496.  
(C.101020220004)

ANGAJĂRI
S.C. Angajeazã: zidari, 
mozaicari, instalatori ºi 
electricieni cu experienþã, 
persoane serioase. Sala-
riu motivant+ bonusuri de 
performanþã. 0756313796. 
(C.230920220007)

S.C. ANGAJEAZÃ lãcã-
tuºi, sudori ºi monta-
tori. Tel. 0736373575. 
(C.140920220003)

ANGAJEZ tapiþer. 
Tel. 0743356969. 
(C.260920220012)

ANGAJEAZ insta-
lator ºi ajutor insta-
lator. 0757554411. 
(C.260920220016)

FIRMÃ Bradu angajea-
zã muncitori necalifi-
caþi. Tel. 0761649138.  
(C.260920220018)

ANGAJEZ muncitori în con-
strucþii. Tel. 0728221750.  
(C.270920220004)

ANGAJEZ în con-
strucþii. 0766301300.  
(C.190920220018)

SOCIETATE de construcþii 
angajeazã dulgheri ºi su-
dori. Tel. 0744324670.  
(C.290920220005)

S.C ANGAJEAZÃ femeie 
de serviciu, localitatea Pi-
scani. Tel. 0784273942. 

(C.290920220008)

ANGAJEZ infirmi-
erã. Tel. 0742561544. 
(C.300920220009)

INTREPRINDERE Indivi-
dualã angajeazã 2 femei cu 
cazare ºi masã la locul de 
muncã, domeniul agricol. 
Relaþii la tel. 0765510010.  
(C.051020220007)

S.C. ANGAJEAZÃ urgent 
personal pentru curãþenie 
industrialã- 6 bãieþi. Tel. 
0722200817; 0723401932. 
(C.071020220006)

ANGAJEZ doamnã pentru 
florãrie cu sau fãrã expe-
rienþã. Tel. 0760734111. 
(C.101020220002)

ANGAJÃM lãcãtuºi me-
canici ºi electricieni 
pentru lucrãri de întreþi-
nere ºi reparaþii indus-
triale. Tel. 0722349725. 
(C.101020220012)

SALON Charmant cautã 
colaborare cu coafezã, 
cosmeticianã ºi manechiu-
ristã. Tel. 0741962496.  
(C.101020220003)

ANGAJEZ muncitor ne-
calificat, pentru depo-
zit materiale de con-
strucþii. Tel. 0743325632.  
(C.101020220006)

S.C. AGORA Invest Com-
pany angajeazã femei 
de serviciu, cod COR 
911201. Tel. 0752571144. 
(C.101020220007)

S.C. ANGAJEAZÃ urgent 
personal pentru curãþenie 
industrialã- 6 bãieþi. Tel. 
0722200817; 0723401932. 
(C.071020220006)

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

DECESE

Cu adâncă durere în 
suflet, Monica şi Dan 

Roman sunt alături de 
Carmen şi Alex în aceste 

momente cumplite. 
Pierderea lui DAN 

este pentru noi 
un moment de 

nesfârşită durere. 
DUMNEZEU 

să-l odihnească în pace!

Sincere condoleanţe 
familiei Fătuloiu în momentele 
grele pricinuite de dispariţia 
fulgerătoare a celui ce a fost, 

general 
DAN FĂTULOIU 
Dumnezeu să-l odihnescă! 

Luminiţa, Alex şi Răzvan Petrică. 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
POPESCU G.N. CRISTIAN INTEPRINDERE INDIVIDUALĂ, 
titular al proiectului: “Dezvoltare activitate non - agricolă în cad-
rul firmei POPESCU G.N. CRISTIAN INTEPRINDERE INDI-
VIDUALĂ” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei 
de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru proiectul:  “Dezvoltare activ-
itate non - agricolă în cadrul firmei POPESCU G.N. CRISTIAN 
INTEPRINDERE INDIVIDUALĂ” propus a fi amplasat în co-
muna Băreşti, str. Principală Ciocăneşti, nr. 58, judeţul Olt. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt 
din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni- 
vineri, între orele 09.00- 14.00, precum şi la următoarea adresă de 
internet http://apmot.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiect-
ul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării 
anunţului pe pagina de internet a APM OLT. 

Familia Oţelea Andronescu 
Alexandru şi Maria Elena 

cu adâncă durere în suflet aduce 
un pios omagiu şi veşnice regrete 
pentru dispariţia celui ce a fost, 

General 
DAN VALENTIN FĂTULOIU. 

Bunul Dumnezeu să-l odihnească în 
pace şi linişte! Sincere condoleanţe 

familiei îndoliate!
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Cotidianul Top angajează pe 
perioadă nedeterminată 

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

minimă: operare calculator. 
Tel. 0748.192.233.

NEW DESING COMPOSITE 
angajează: 

- STIVUITORIST 
- ŞOFER TIR 

INTERN (cisternă)
- MUNCITORI 

ÎMBUTELIERE LICHID 
AUTO

- ŞOFER categoria B
CV-uri la e-mail: 

office@
newdesigncomposite.ro  
Interviurile se vor ţine la 

sediul firmei din 
Bdul Petrochimi ştilor 

nr. 45, Piteşti, vizavi de 
Vama Piteşti.  
Relaţii, la tel. 

0744 626 100.

SC EDEN DESIGN SRL 
ANGAJEAZĂ:

   - ELECTRICIENI
   - INSTALATORI
   - MONTATORI PANOURI FOTOVOLTAICE
   - LUCRĂTORI ÎN CONSTRUCŢII
   - MUNCITORI NECALIFICAŢI
Oferim: 
  - salariu motivant 
  - transport sau decontarea transportului 
  - bonuri de masă sau diurnă

  CV-urile la mail: office@eden-design.ro 
Adresa:  Măracineni nr. 629, jud. Argeş. 
Tel. fix: 0248610155. Tel. 0721 140 088.

ANGAJAM:
- CAMERISTĂ
- FEMEIE îngrijire hotel.
Contract de munca pe perioadă 

nedeterminată + bonusuri. 
Tel. 0722.247.801.

ANGAJAM:
- BUCĂTAR
- AJUTOR BUCĂTAR.
Contract de munca pe perioadă 

nedeterminată + bonusuri. 
Tel. 0722.247.801.

ANUNŢ DE MEDIU
SC BUILD ONE AG SRL, cu sediul în sat Valea Mare- Pod-
goria, oraş Ştefăneşti, str. Cavaleru, nr. 167, jud. Argeş prin 
cererea depusă la APM Argeş a solicitat autorizaţie de me-
diu pentru desfăşurarea activităţii:  “ Construcţii metalice 
şi componente ale structurilor metalice, cod CAEN 2511 
şi fabricarea altor articole din metal n.c.a.conform co” în 
localitatea Piteşti, str. Calea Câmpulung, nr. 48 C. 
Informaţii referitoare la prezenta activitate, precum şi 
eventualele sugestii şi contestaţi, se pot obţine, respecti 
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 lucrătoare de la publicarea( afişarea) 
anunţului. 

ANUNŢ DE MEDIU
SC BUILD ONE AG SRL, cu sediul în sat Valea Mare- Pod-
goria, oraş Ştefăneşti, str. Cavaleru, nr. 167, jud. Argeş prin 
cererea depusă la APM Argeş a solicitat autorizaţie de me-
diu pentru desfăşurarea activităţii:  “ Construcţii metalice 
şi componente ale structurilor metalice, cod CAEN 2511 
şi fabricarea altor articole din metal n.c.a.conform co” în 
localitatea Piteşti, str. Calea Câmpulung, nr. 3 E. 
Informaţii referitoare la prezenta activitate, precum şi 
eventualele sugestii şi contestaţi, se pot obţine, respecti 
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 lucrătoare de la publicarea( afişarea) 
anunţului. 

ANUNT DE MEDIU
Societatea EUROPE AUTO PARTS SRL, cu sedi-
ul social în Ştefăneşti, sat. Valea Mare -Podgoria, str. 
Calea Bucureşti nr. 161 B, judeţul Argeş prin cererea 
depusă la Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş a 
solicitat autorizaţie de mediu pentru desfăşurarea ac-
tivităţii: “Demontarea( dezasamblarea) maşinilor şi 
echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea 
materialelor, cod CAEN 3831” în Ştefăneşti, sat Valea 
Mare- Podgoria, str. Calea Bucureşti, nr. 161 B. 
Informaţii referitoare la prezenta activitate, precum şi 
eventualele sugestii şi contestaţi, se pot obţine, respec-
ti depune, în scris, sub semnătură şi cu date de iden-
tificare la APM Argeş, Piteşti, str. Egalităţii nr. 50 A, 
tel. 0248/213099, în termen de 15 zile de la publicarea 
anunţului. 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu

COMPLET DAROX SRL anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul: “ Construire parcare auto şi spaţii anexe( cabină 
poartă, birouri logistică, hală mentenanţă auto) şi împre-
jmuire teren “ propus a fi amplasat în com. Albota, sat Al-
bota, tarla 15, parcela 109, judeţul Argeş- titular COMPLET 
DAROX SRL. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, judeţul 
Argeş şi la sediul COMPLET DAROX SRL, din municipiul 
Piteşti, str. Făget nr. 22, judeţul Argeş, în zilele de luni - vin-
eri, între orele 09.00- 11.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Ar-
geş din Piteşti, str. Egalităţii nr. 50, judeţul Argeş, între orele 
09.00- 11.00.

ANUNT PUBLIC 1
Diaconescu Daniel Corneliu, cu domiciliul în Mun.Pitești, 
strada Trivale nr.65, județul Argeș,titular al planului PLAN 
URBANISTIC DE DETALIU în vederea realizării investiției 
„CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE ȘI ÎM-
PREJMUIRE TEREN”amplasat în  Mun.Pitești, strada Pro-
fesor Ion Angelescu, judetul Argeș, anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obținere a avizului de mediu 
pentru planul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Argeș,din Mun.Pitești,str.
Egalității, nr.50 A, jud.Argeș, de luni pana joi intre orele 9:00- 
11:00.
Observații /comentarii și sugestii se primesc în scris la se-
diul APM Argeș în termen de 18 zile de la data publicării 
anunțului.

ANUNT ORGANIZARE LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE
SNN SA BUCUREŞTI prin Sucursala FCN Piteşti, localitatea Mioveni, Str. Câmpului nr. 1 Nr. Reg. 
Comert: J40/7403/1998, număr de înregistrare fiscala: RO10874881, organizează la sediul Sucursalei FCN 
Piteşti în data de 24.10.2022 la ora 10:30: 

LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE PENTRU VÂNZAREA A 8 AUTOVEHICULE
Nr. crt.            Denumire               Anul fabricaţiei   Preţ pornire (lei)/buc.*         Pas                   Cantitate                                                                                                                  
                                                                                                                                                  supralicitare (lei)
1 - 5        AUTOBUZ IVECO (IRISBUS)            2007                75.000            7.500                         5 buc.
6 MICROBUZ VOLKSWAGEN            2003                 11.000          1.100                           1 buc.
                                    MULTIVAN
7 AUTOTURISM HYUNDAI             2005               13.000         1.300                       1 buc.
                          TERRACAN  2,9 CRDI
8 MICROBUZ VOLKSWAGEN             2006                13.500         1.350                           1 buc.
                                     MULTIVAN
*Nota: preturile contin TVA 19%.
Bunurile pot fi vizionate la adresa  mai sus-mentionata in perioada 04-20.10.2022, persoana de contact: Mir-
cea Dincuță (0729.088.521; mircea.dincuta@nuclearelectrica.ro). Intentia de vizionare trebuie anuntata cu o 
zi inainte, pentru intocmirea documentelor de acces in FCN. 
Conditiile de participare si modul de desfasurare a licitatiei se gasesc in prevederile Caietului de sarcini si 
anexele acestuia care se pot primi pe e-mail, fax sau ridica de la sediul FCN, odata cu vizionarea.
Persoanele care doresc sa participe la licitatie trebuie sa depuna prin fax/email documentele prevazute in 
Caietul de sarcini pentru inscrierea la licitatie, dovada platii taxei de participare de 100 lei, dovada platii ga-
rantiei de participare de 10% din pretul de pornire la licitatie a autovehiculului/autovehiculelor pentru care 
doresc sa liciteze cu cel putin doua zile inainte de data desfasurarii licitatiei(21.10.2022 ora 10:30).
Licitatia se va desfasura in ziua de 24.10.2022, ora 10:30, la sediul Sucursalei, respectiv in Mioveni, str. 
Cimpului nr. 1, tel.0248207700, fax: 0248262499, email: fcn@nuclearelectrica.ro.

ALFA ROM angajeaza 

MANAGER DE PROIECT.
Se cauta persoana cu buna experienta in re-
alizarea de investitii cu fonduri nerambursabile.
Se doreste realizarea unei unitati de productie 
(reciclare) de la zero in Arges (zona limitrofa 
Pitesti)

Selectia se face pe baza de interviu. 
Informatii la tel. 0726372251. CV, la email: 

recrutare@alfarom.net, fax 0348401904.

SC ANGAJEAZA: 
 - LĂCĂTUŞI MECANICI

 - SUDOR ELECTRIC şi CO2
 - ELECTICIAN sau ELEC-

TROMECANIC. BONURI DE 
MASĂ 20 LEI, SALARIU 

NET DE LA 2.400 LEI
 TEL. 0726348221.
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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

SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajează:
u INGINER CONSTRUCTOR  

u MECANIC BULDO EXCA  VATOR  u MECANIC 
MINIÎNCĂRCĂTOR u ME CANIC EXCAVATOR 

PNEURI u MUNCITOR NE CALIFICAT u PAVATOR 
u ZIDAR PIETRAR u ZUGRAV  

u SUDOR u SUDOR POLIETILENĂ  u FIERAR 
BETONIST u LĂCĂTUŞ MECANIC u INSTALATORI 

u  MONTATOR PAVELE şi BORDURI. 
Se oferă salarii atractive şi negociabile. 

Relaţii, la telefoane: 0722844986, 0724509988.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

experienţă în domeniul presei de 
preferat STUDENŢI, PENSIONARI, 
zona Mioveni, Piteşti şi Bascov. 

Relaţii, tel. 0748192233.

HOTEL VICTORIA 
angajează:  n OSPĂTARI 

n BARMANI 
n RECEPTIONERE 

n FEMEI DE SERVICIU 
n  MASEURI. 

Tel. 0727.461.251, 
0722.320.047.

MARI REDUCERI DE TAXE!!!
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, 27 OCTOMBRIE 2022 la sediul nostru (sau online pe site-ul 
nostru: google atparges.ro) din P-ţa Vasile Milea nr. 3, Casa Sindicatelor, et.1, Secre-
tariatul ,,A” tel./fax:   0348.401.164 sau  tel. 0723.918.928, zilnic, orele 9.00 – 18.00.

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

CURSUL DE STIVUITORIST - calificare si autorizaţie ISCIR. 
ÎNSCRIERI ŞI RELAŢII  PÂNĂ LA DATA DE 27 OCTOMBRIE 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 - 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

27 OCTOMBRIE 2022

PRESTO TIG MT SRL ANGAJEAZĂ:  
n  2 LĂCĂTUŞI CONFECŢII METALICE 

n 1 SUDOR.
OFERIM: • contract de muncă pe perioadă nedeterminată 
• salariu motivant, în funcţie de experienţă • bonuri de masă 
• decontare parţială a transportului • prime PAŞTE şi CRĂCIUN 
• primă de TOAMNĂ • bonus de prezenţă • Selecţiile se fac doar 
pe bază de interviu / probă de lucru la sediul societatii 
• Salariul se stabileşte în funcţie de experienţă şi dexteritate în 
timpul interviului 
- Nu solicităm diplomă de calificare. 
- Sunt necesare experienţa sau dexteritatea.
Domeniul de activitate: Producţia de caroserii şi structuri met-
alice pentru autovehicule, confecţii prelate autoutilitare şi 
echipări furgoane 3,5 T.

Punct de lucru  în  PITEŞTI, str. DEPOZITELOR 
nr. 41-43, program L–V: 08.00 – 17.00.

• DETALII la telefoane: 0745 438 578 / 0743 222 656; 
e-mail: presto.tigmt@yahoo.com

SC CONSTRUCŢII 
ANGAJEAZĂ URGENT 

SECRETARĂ 
(ASISTENT MANAGER).

Relaţii, la tel. 0729101887.
E-mail: resurseumane@
tehnofluidsolutions.ro

SC GL CO DETAIL angajează: n DULGHER - 250 lei/zi  
n ZIDAR - 250 lei/zi n GLETUITOR, ZUGRAV - 250 lei/zi 
n NECALIFICAT - 170 lei/zi. Program de lucru 8:00 - 17:00 

(30 min. pauza). Tel. 0749506506.

ANGAJEZ 
VÂNZĂTOARE 

COFETĂRIE 
cu experienţă. 

Tel. 0729.886.887.

FIRMĂ GAZE angajează 
MECANIC 

pe miniexcavator pe 
senile 2,4 t . 

Tel. 0733.983.888.

ANGAJEZ 

VÂNZĂTOR 
CHIOŞC PRESĂ, 

zonă centrală. 
Tel. 0743/111.581.

HAULOTTE ARGES, 
liderul european în fabricarea echipamentelor şi a 

platformelor de lucru la înălţime, RECRUTEAZĂ pentru 
uzina din Argeş, comuna Ţiţeşti, sat Valea Stânii.

ANGAJEAZĂ 
OPERATORI PRODUCŢIE: 

VOPSITORIE ŞI MONTAJ 
Beneficii: n Salariu Motivant  n Tichete de masă de 30 
lei/zi n Prime de performanţă, polivalentă n Prime şi 
tichete cadou de Paşte, Crăciun şi de Vacanţă n Asig-
urare de sănătate privată n Ore suplimentare plătite 
200% n Alte bonusuri  n Formare profesională la loc-
ul de muncă n Tranportul asigurat din: Piteşti, Miove-
ni, Câmpulung, Boteni. 
Cerinţe: - Studii medii 
- Disponibilitate de lucru în 2 schimburi
- Abilităţi de lucru în echipă
- Seriozitate. 
● CV-urile se pot depune la poarta fabricii sau se 
pot trimite pe adresa de e-mail: 

ostroe@haulotte.com 
● Telefon: 0727 782 215.

SOCIETATE ANGAJEAZĂ: 
n INGINER 

construcţii industriale
cu experienţă şi 

permis auto cat. B 
n LĂCĂTUŞI MECANICI. 

Tel. 0720.689.965.

Companie în domeniul construcţiilor 
angajează: 

- MUNCITORI CALIFICAŢI în amenajări interioare 
(glet, rigips, gresie, parchet), zidari, dulgheri, fierari.
- MAISTRU CONSTRUCTOR cu experienţă min. 5 ani 
în domeniu şi permis de conducere categ. B.
- ŞOFER categ. B şi C pentru autoutilitară 3.5 to.

Se oferă salariu motivant şi diurnă.
Relaţii, la tel. 0749119103 între orele 09.00- 15.00.

S.C. BOOKART PRINTING S.R.L., punct de lucru Bra-
du, jud. Argeș, angajează pentru activități de lucru în tipografie:
- MAȘINIST în legătorie mecanică (cu experiență în do-
meniul utilajelor electromecanice) 1 post;
- LEGATOR MANUAL (cu sau fără experiență) 2 posturi.

     Căutăm persoane dinamice și motivate, 
cu capacitatea de a lucra în echipă. 

Oferim posibilitatea de calificare la locul de muncă. 
Oferim salariu atractiv în funcție de calificare și expe-

riență, bani de masă. 
     Relații, la telefon 0741396036.

S.C. MOARA DOMNEASCA S.R.L. angajeaza
VANZATOARE

MANIPULANT MARFURI
Magazin Cereale

Cerinte: - studii generale;
- persoane responsabile, serioase;
- program de zi (un singur schimb de lucru)
Beneficii: -   salariu motivant; 
-   tichete de masa

Candidatii vor depune CV-urile la adresa de 
e-mail: office@moara-domnesca.ro sau la sediul 

societatii str. Serelor nr. 40, Bascov, Arges.
Pentru detalii ne puteti contacta la tel. 0248/290016.

CENTER TEA & CO angajează 
ŞOFER pentru 

Comunitate, curse fixe. 
Tel. 0732.406.680. 

S.C. ANGAJEAZĂ 
PERSONAL 

FITOFARMACIE Piteşti 
(chimie, biologie, silvicul-

tură, Liceu Agricol ).
Tel. 0741048922.

S.C. ANGAJEAZĂ 
VÂNZĂTOARE 

MAGAZIN ALIMENTAR. 
Tel. 0728896669. 

ANGAJAM:

- CONFECTIONERI 
- CUSATORI. 

Tel. 0720.638.047.

ANGAJĂM 
ŞOFER pentru 

LIVRARE PRODUSE 
PANIFICAŢIE. 
Tel. 0756049965.

Angajăm PERSONAL pentru MONTAJ 
şi REPARAŢII PRELATE autocamioane. 

Detalii la tel. 0748 082 558.
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