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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND maºinã de curãþat 
porumb ºi cãruþã. Fãrã me-
saje. 0748231125. (C.108)

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

VÂND lămâi plin cu fruc-
te şi 2 trandafiri japonezi. 
Tel.0752154750.

VÂND pianină cu 
corzi, instrument 

nobil, perfectă stare. 
Tel. 0744313866.

VÂND lemne de foc. Tel. 
0742327770.

VÂND bibliotecă, fotolii, 
măsuţă de sufragerie, ma-
şină de spălat şi rochie de 
mireasă. Tel. 0747038343.

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.

VÂND rulotă auto mare, ne-
înscrisă. Tel. 0774683476.

VÂND Dacia Jogger, benzi-
nă + GPL, 0 km, ridicare no-
iembrie 2022. 0745175950.

STRĂINE
VÂND Mercedes E 200, 
stare foarte bună. Tel. 
0755051870.

VNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND garsonieră deco-
mandată, et. 1, centrală, 
Mioveni. Tel. 0764411385.

VÂND garsonieră Găva-
na- Complex Albina, mo-
bilată, et.3, cu lift. Tel. 
0729569326.

APARTAMENTE
2 camere

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 
camere, cf. 2, Gãva-
na 2, preþ negocia-
bil. Tel. 0729859158. 
(C.041020220008)

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

PROPRIETAR vând apar-
tament 2 camere, semi-
decomandat, Găvana 2, 
bl. A 38, et. 3/ 4, mobilat 
complet, 51 mp, 55.000 
euro. Tel. 0771400197; 
0771512484.

VÂND apartament 2 ca-
mere, Kaufland-Nord. Tel. 
0762677745.

VÂND apartament cf. 2, 
Banatului, et. 2, mobilat 
complet. Tel. 0771731550.

APARTAMENTE
3 camere

VÂND apartament 3 came-
re, cf. 1, Topoloveni. Tel. 
0758508639.

VÂND apartament 3 ca-
mere, cf. 1, Trivale, 61.000 
euro, negociabil. Tel. 
0766543671.

VÂND apartament 3 ca-
mere, ultracentral. Tel. 
0727226471.

CRAIOVEI- Kaufland, et. 1, 
42 mp, disponibil, 44.000 
euro. 0735550223.

CASE
VÂND casă Ştefăneşti( 
lângă muzeul Goleşti), 6 
camere, 1.166 mp teren, 
2006, 69.000 euro. Tel. 
0745175895.

CADASTRU
CERTIFICAT ENERGETIC 

Tel. 0248 610 093, 
0744 815 510

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

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

VÂND gospodărie Oarja, 
suprafaţă 5.000 mp, toate 
utilităţile. Tel. 074514180

VÂND casă ultracen-
tral( zona Sf. Vineri), 
5 camere, grădină, 

toate utilităţile. Tel. 
0744313866

VÂND casă la 5 km Piteşti( 
Ciocănăi), P+E, preţ nego-
ciabil. Tel. 0757370890.

VÂND casă Bradu, 8 
camere, living, garaj, 

4 băi, 2 balcoane, 
toate utilităţile. Tel. 

0744313866.

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

ÎNCHIRIEZ spaţiu comerci-
al Traian, nr. 24( lângă Fo-
cus Sat). Tel. 0723828523.

OFER spre închiriere 45 
mp, Exerciţiu- piaţa Traian. 
Tel. 0744860702.

TERENURI
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)

VÂND tern Moşoaia la stra-
da principală, 5.000 mp cu 
casă bătrânească, apă, 
curent şi gaze. Se pot con-
strui mai multe proprietăţi. 
0745986270.

VÂND teren la munte, 
pretabil cabană, 500 
mp, Poieniţele Vâlsa-
nului( lângă Brădet), 
în apropierea pârtiei 
de ski Moliviş. Tel. 

0744313866.

VÂND 600 mp teren 
construcţii, zona Pase-
rela Ştefăneşti, preţ 35 
euro/ mp, negociabil. Tel. 
0746610206.

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

ÎNCHIRIERI
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 ne-
mobilat 3 camere, 2 bãi, car-
tier Tudor Vladimirescu, 250 
euro. Tel. +40 743566969. 
(C.031020220004)

OFER spre închiri-
ere apartament 4 
came-re, 2 bãi, 2 

balcoane, centralã, 
mobilat ºi utilat, car-
tier Craiovei vis-a-vis 
de liceul nr.8. Poate fi 
utilizat ca ºi cabinet 
medical, spaþiu co-
merci-al, coafor etc. 

Tel. 0771721904.

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

ÎNCHIRIEZ camere, mobila-
te, vilã Nord- Kaufland, 300 
lei/ persoanã. 0772031155. 
(C.051020220010)

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

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

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

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)

OFER închiriere apar-
tament 3 camere deco-
mandat, mobilat, utilat, 
curat, Piteşti, Calea Bu-
cureşti, 1.200 Lei! Telefon 
0753037095.

OFER închiriere aparta-
ment 3 camere, semide-
comandat, zona Găvana 
2, mobilat şi utilat. Tel. 
0723666587.

PRIMESC în gazdă la casă- 
curte, zona Poliţie Războ-
ieni. Tel. 0773331186.

OFER spre închiriere gar-
sonieră Fabrica de Bere. 
Tel. 0722766434.

OFER închiriere casă 2 ca-
mere, semimobilată, încăl-
zire centrală, com. Smeura. 
Tel. 0722472490.

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, cen-
tral, mobilat, utilat. Tel. 
0757077870.

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, Războ-
ieni( zona Poliţie). Tel. 
0742130527.

OFER închiriere garsoni-
eră, zona Spitalul Militar. 
Plata anticipat 1 lună. Tel. 
0740939322.

OFER închiriere garsonieră 

la casă, intrare separată, 
contorizare, semicentral, 
pentru salariaţi nefumători, 
500 lei. 0733929438.

OFER spre închiriere gar-
sonieră mobilată, zona 
Craiovei, 800 lei fix. Tel. 
0723163631.

OFER închiriere garsonieră 
cf.1, mobilată, utilată, Prun-
du. Tel. 0721971786.

ÎNCHIRIEZ camere la casă, 
Kaufland- Nord, 300 lei/ 
persoană. 0772031155.

PRIMESC în gazdă la casă 
băieţi/ cupluri/ fete, Prundu- 
Craiovei. 0722786405.

PRIMESC în gazdă o fată, 
Trivale- Compex 3. Tel. 
0723467539.

GARSONIERĂ la curte, 
1 băiat- 900 lei/ 3-4 bă-
ieţi- 500 lei( inclus utilităţi). 
0743922377.

ÎNCHIRIEZ apartament 
nemobilat 3 camere, 2 băi, 
cartier Tudor Vladimirescu, 
300 euro. Tel. +40 743 566 
969.

OFER închiriere garsonieră 
Teilor. Tel. 0753021910.

OFER închiriere aparta-
ment 3 camere, Craiovei. 
Tel. 0721278254.

BRUNETĂ, 25 ani, drăguţă, curată, lo- caţie în centru. Tel. 0730549092.

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 
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.
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OFER închiriere aparta-
ment 3 camere, zona Nord- 
L-uri, et. 1, stradal. Prefer 
firmă. Tel. 0745068247.

OFER închiriere apar-
tament Tudor Vladimi-
rescu, convenabil. Tel. 
0770641345.

LOCURI DE VECI
VÂND cavou 4 locuri, con-
strucţie nouă, Cimitirul Sf. 
Gheorghe, zona 1. Tel. 
0744693641.

VÂND 2 cripte Cimitirul Sf. 
Gheorghe, 37.500 lei. Tel. 
0733699399.

VÂND loc de veci Cimiti-
rul Trivale, rândul 13, loc 
7( stânga), 4.000 lei. Tel. 
0742846257.

VÂND criptă 2 locuri, 
poziţie centrală, cimiti-
rul Sf. Gheorghe. Tel. 
0728991582.

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT fată pentru menaj 
la casă şi apartament. Tel. 
0721278254.

PRESTĂRI
SERVICII

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

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

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

EXECUTÃM lucrãri con-
strucþii de orice fel. Tel. 

0766301300. (C.190019)

OFER servicii contabilitate 
primarã ºi HR, ieftin.Tel. 
0741387845. (C.0320001)

EXECUT lucrãri interi-
or/ exterior, zidãrie, con-
strucþii, case, turnãri 
garduri, polistiren, decora-
tivã, tencuieli, glet, nego-
ciabil. Tel. 0761316367. 
(C.061020220006)

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

CADASTRU- carte fun-
ciară! Terenuri- 480 lei! 
Apartamente- 280 lei! 
Certificat energetic. Tel. 
0723290682.

S.C. prestează servicii de 
curăţenie civilă şi industri-
ală. Tel. 0740764433.

PROIECTARE construcţii. 
Tel. 0724874964.

TRANSPORT orice cu 
autoutilitară Mercedes 
Sprinter, în judeţ/ ţară. Tel. 
0738474043.

EXECUT glet, lavabi-
lă, gresie, faianţă, par-
chet laminat şi rigips. Tel. 
0748145223.

AMENAJĂRI interiore, 
glet, lavabilă, rigips, izola-
ţii terase, canalizări. Tel. 
0738474043.

EXECUTĂM în echipă 
tencuieli, rigips, gresie, 
faianţă, parchet, termo-
sistem, decorativă, elec-
tricitate, acoperişuri. Tel. 
0760857245.

PIERDERI
PIERDUT chitanţier în data 
de 25.10.2022, având chi-
tanţe neutilizate de la nr. 
3026835 până la 3026850, 
aparţinând S.C. Transil-
vania General IMP- EXP, 
Oradea. Se declară nule.

MEDITAŢII
MEDITAŢII matematică 5- 
8. Tel. 0762327793.

PROFESOR de limba fran-
ceză realizez traduceri au-
torizate: franceză- română; 
română - franceză. Ofer 
meditaţii la limba france-
ză inclusiv pentru atesta-
tele de DELF şi DALF şi 
pentru interviuri la job- uri 
în ţările francofone. Tel. 
0746326098.

MICI AFACERI
VÂND societate comerci-
ală, activitate principală: 
tăierea şi rindeluirea lem-
nului- cod CAEN1610, fără 
datorii. Tel. 0747156541.

LICHIDEZ magazin blă-
nuri. Vând jachete, co-
joace, căciuli, mânuşi. 
0769626528.

MAGIE
GHICESC în cărţi şi ca-
fea. Cer seriozitate,. Tel. 
0751419859.

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 ri-
ozitate. 0759533544. 
(C.300920220007)

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

DOMN, 50 ani, divorþat, 

caut doamnã pentru pri-
etenie/ cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.300920220007)

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

BĂRBAT, 33 ani, nefumă-
tor, antialcoolic, cu servi-
ciu şi locuinţă la ţară caut 
femeie vârstă apropiată 
pentru a întemeia o familie. 
Tel. 0721428619.

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, 69 ani, pensionar, 
vãduv, cu gospodãrie la 
þarã, doresc cunoºtinþã 
cu doamnã, pentru a con-
vieþui împreunã. Serio-
zitate. Tel. 0770460969. 
(C.101020220001)

BĂRBAT, 49 ani, fără obli-
gaţii, auto, caut jumătatea. 
Tel. 0787524644.

BĂIAT prezentabil de la 
ţară caut fată de la ţară, 
vârstă îmtre 40-43 ani. Tel. 
0727252067.

DOMN, 48 ani, fără vicii, 
foarte sufletist doresc să 
cunosc o doamnă pentru 
căsătorie. Poate avea şi 
copii. Tel. 0740084506.

CAUT doamnă pentru me-
naj, prietenie, eventual că-
sătorie. Tel. 0785621217.

DOMN, 68 ani doresc cu-
noştinţă cu doamnă vârstă 
apropiată pentru prieteni. 
Tel. 0765088524.

ANGAJĂRI
ANGAJEZ tapiþer. Tel. 

0743356969. (C.2600012)

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

ANGAJEAZ instala-
tor ºi ajutor instalator. 
0757554411. (C.260916)

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

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

ANGAJEZ în construcþii. 
0766301300. (C.190918)

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

ANGAJEZ infirmierã. Tel. 
0742561544. (C.300009)

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)

S.C. ANGAJEAZĂ: femeie 
de serviciu şi manipulant. 
Tel. 0784273942.

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

ANGAJĂM personal cu-
răţenie şi recepţie pen-
tru pensiunea Cora. Tel. 
0724470485.

ANGAJEZ infirmieră. Tel. 
0766683524.

TOTAL Electro Construct 
VG SRL, angajează teh-
nicieni sisteme securitate/ 
electricieni, posesori per-
mis cat. B, disponibilitate 
pentru activităţi de teren, 
apt pentru lucru la înălţime, 
experienţă minim 6 luni.
Tel. 0348/402616.

ANGAJEZ îngrijitoare bă-
trâni. Tel. 0757767857.

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

PENSIUNEA Cora anga-
jează personal curăţenie şi 
recepţie. Tel. 0724470485.

FIRMĂ cu activitate de 
peste 10 ani în domeniul 
instalaţiior termice şi gaze, 
angajează:  instalator cu 
experienţă, ajutor instala-
tor şi muncitor necalificat. 
Program de lucru: L- V,  
08:00-17:00. Detalii supli-
mentare la 0786 239 022.

S.C. ANGAJEAZĂ stivui-
torist autorizat ISCIR. Tel. 
0748568581.

S.C. TOMAS& Evelin an-
gajează ajutor de bucătar, 
cod COR 941101, obliga-
toriu vorbitor lb. engleză. 
Tel. 0724679470.

S.C. ANGAJEAZĂ femeie 
de serviciu în localitatea 
Piscani. Tel. 0784273942.

SUPERMARKET Favorit 
angajează casier şi vânză-
tori pentru magazin Trivale 
şi Exerciţiu. 0724161490.

SC ANGAJEAZĂ şofer 
vidanjă şi servant. Tel. 
0726317722.

ANGAJEZ agent vân-
zări, posesor permis cat. 
B. Venit 5.000 lei. Tel. 
0787822000.

CĂMIN de bătrâni Tri-
vale angajează infirmi-
ere şi îngrijitoare. Tel. 
0724510150.

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

COMEMORĂRI
Se împlineşte un an de când tatăl şi bunicul nostru, 
IOAN ARMAN BURCIU( MITICĂ) a plecat dintre noi. 
Comemorarea va avea loc sâmbătă, 29 octombrie, 
ora 09.00, la Biserica Mavrodolu. 

HAULOTTE ARGES, liderul european în fabricar-
ea 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 Asigurare 
de sănătate privată n Ore suplimentare plătite
200% n Alte bonusuri n Formare profesională la locul de 
muncă n Tranportul asigurat din: Piteşti, Mioveni, Câm-
pulung, 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.
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Grupul de firme TIB RECRUTEAZĂ PERSONAL CALIFICAT:
n TÂMPLARI     n RIGIPSARI
n ZUGRAVI     n FAIANTARI  n ELECTRICIENI.        

 Aşteptăm CV-urile la adresa de e-mail: 
zoica.constantin@grouptib.email  Informaţii,  
la telefon +40 754.074.889 / +40 747.198.704.

ANGAJAM: 
- CAMERISTĂ

- FEMEIE ÎNGRIJIRE 
HOTEL. Contract de 

munca pe perioadă nede-
terminată + bonusuri.

Tel. 0722.247.801.

MERTOL MB TRANSPORT 
angajează ŞOFER pentru 3.5 
t, transport internaţiona tur- 

retur (Turcia - Germania). 
Cerinţe: experienţă în dome-
niu minim 5 ani, cunoştinţe 

limba turcă- nivel mediu. 
Tel. 0739249999. 

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

amatori şi profesionişti, pentru depozit materi-
ale de construcţii  în Călineşti şi Piteşti. 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 e-mail: dan@servicetopagro.ro

FIRMĂ GAZE angajează
MECANIC

pe miniexcavator 
pe şenile 2,4 t .

Tel. 0733.983.888

ANGAJEZ
 INFIRMIERĂ. 
Tel. 0744383278. 

HOTEL VICTORIA ANGAJEAZĂ: 
n OSPĂTARI n BARMA-
NI n RECEPŢIONEREn 
FEMEI DE SERVICIUn 
MASEURI nMUNCI-
TOR NECALIFICAT.
Tel. 0727.461.251, 

0722320047.
SOCIETATE ANGAJEAZĂ: 

- INGINER construcţii 
industriale cu experienţă 

şi permis auto cat. B 
- LĂCĂTUŞI 
MECANICI 

Tel. 0720.689.965.

DEPOZIT materiale 
Bascov și Pitești angajează: 
n PERSONAL factu-
rare şi contabilitate 
n ŞOFER n MANIPU-
LANT. 0733.93.66.26.

PENSIUNE PITEȘTI 
angajează: 

 AJUTOR DE BUCĂTAR, 
fată nefumătoare, cu 

experienţă. Salariu 2.300 
lei în mână. 

Tel. 0744.313.776.

Specializată în fabricarea 
de piese auto pentru 

motorsport şi industria 
automotive

ANGAJEAZĂ VOPSITOR AUTO
Cerinţe: - persoane cu experienţă, persoane serioase, orga-
nizate, atente la detalii, dinamice.
Oferim: salariul motivant, contract pe perioada nede-
terminată, tichete de masă, decontare transport, loc de 
muncă stabil în cadrul unei companii în plina expansiune.
Program de lucru: de luni până vineri, orele 7-15.30, 
weekend-urile libere.

Telefon: 0348445367 ; 0723 864 184.
E-mail: i.tudoreanu@carl-composite.eu

BOOKART PRINTING SRL, cu sediul social in Bucur-
esti, sector 1, Str. Grigore Alexandrescu nr. 79 și sediul 
secundar în sat Geamana, com. Bradu, nr. 12, DN65B, 
Varianta Slatina km 2+930 stg, jud. Argeș, prin cererea 
depusă la Agenția de Protecția Mediului Argeș a solici-
tat autorizație de mediu pentru desfăşurarea activității 
de executare de tipărituri și lucrări poligrafice - cod 
CAEN 1812 - ”Alte activități de tipărire n.c.a.”, pe am-
plasamentul din comuna Bradu, sat Geamăna. 
Informații referitoare la activitate, precum și eventualele 
sugestii și contestaţii, se pot obține, respectiv, depune în 
scris, sub semnătura și cu date de identificare, la sediul 
APM Arges, str. Egalității, nr. 50, Pitești, tel: 0248.213.200, 
în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea anunţului.

HYATT DEVELOPMENT 
angajează OPERATOR

 EXCAVATOR 
(VOLVO). 

Salariu motivant. 
Tel. 0768620420. 

ANGAJEZ 
ŞOFER 

DISTRIBUŢIE, 
CU EXPERIENŢĂ. 

Tel. 0749103104. 

LEMNPROD FOREST ELA SRL, cu sediul social în Sat Bădeşti, 
Comuna Pietroşani, jud. Argeş, reprezentata legal de lichidator ju-
diciar Projuridic IPURL, organizează licitaţie publică deschisă cu 
strigare în zilele de  28, 30 noiembrie 02, 09, 16, 20 decembrie 2022 
ora 10:00 la sediul filialei UNPIR Argeş, din mun. Piteşti, B-dul I.C. 
Brătianu, nr.10, bloc B2, mezanin, jud. Argeş, pentru vânzarea imo-
bilului teren in suprafaţă de 40000 mp categoria de folosinţă pădure 
situat in extravilanul comunei Nucsoara, tarlaua 3, parcela 261, UP 
VI, UA 7A, Zarna, judetul Arges, identificat prin număr cadastral 
82153 înscris în cartea funciara 82153 a UAT Nucşoara al cărui preţ 
de pornire licitaţie este de  53 500 lei la care se adaugă TVA conform 
prevederilor legale în vigoare la data facturării.
În toate cazurile ofertanţii vor trebui să depună o cerere de participare 
la licitaţie ce va fi însoţită de următoarele documente: dovada achită-
rii cauţiunii de minim 10% din preţul de pornire la licitaţie în con-
tul Lemnprod Forest Ela SRL - societate in faliment  nr. RO07 BREL 
0002 0029 6550 0100 deschis la LIBRA INTERNET BANK;  copie 
Certificat de înregistrare firma; Imputernicire pentru cel ce reprez-
inta firma la licitaţie; copie carte de identitate a celui ce participă la 
licitaţie; până in ziua premergatoare licitaţiei ora  12.00, la adresa de 
email projuridic2010@yahoo.com  originalele urmând a fi prezentate 
în ziua licitaţiei.
Pentru ofertanţii care nu vor fi declaraţi adjudecatari această cauţiune 
urmează să fie restituită , la cerere, în termen de trei zile lucrătoare.  
Preţul integral al bunurilor adjudecate urmează a fi achitat în termen 
de maxim 30 zile de la data licitaţiei. Facturarea bunului va fi facută 
după achitarea integrală a acestuia. 
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic intre orele 10 - 14 la telefon  
0729980402 lichidator judiciar sau 0745276266 doamna Burluş. 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
SC TGM GROUP EXCLUSIVE  SRL  anunţă publicul in-
teresat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului de către  
APM Argeş se supune evaluării impactului asupra mediului, 
nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării 
impactului asupra corpurilor de apă pentru proiectul “„Ba-
zin piscicol cu exploatare de agregate minerale” propus a 
fi amplasat în comuna Darmanesti, sat Valea Nandrii,  jud. 
Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Arges din municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr.50A,  
în zilele de luni-vineri,  între orele 800 - 1400, precum şi la 
următoarea adresă de internet www.apmag.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunţ
2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce 
priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra me-
diului la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arges, 
din municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr.50A,  în zilele de 
luni-vineri, precum şi la următoarea adresă de e-mail office@
apmag.anpm.ro; http://apmag.anpm.ro (în termen de 10 zile 
de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM 
Arges ).

INFORMARE
Această informare este efectuată de: COMUNA VEDEA ce 
intenţionează să solicite de la ADMINISTRATIA NATIONALA 
„APELE ROMANE”, Administratia Bazinala de Apa Arges-Ve-
dea, aviz de gospodărire a apelor pentru “Suplimentare sursa 
de apa pentru satul Vedea- Sistem 1 Vedea parc Centru “, co-
muna Vedea, judetul Arges 
Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi reco-
mandări se pot adresa: 
- Societatii: COMUNA VEDEA, cu sediul in Comuna Vedea, 
sat Vedea, nr. 12, judetul Arges, telefon/fax: 0248/248.149, cod 
postal: 117815, prin reprezentantul legal DOCHINOIU NICU-
LAE,  in calitate primar.
- Administratiei Bazinale de Apa ARGES-VEDEA Pitesti, str. 
Campulung nr. 6-8, cod postal 0300, tel.0248/223449.

ANUNŢ
UAT COMUNA VEDEA ANUNŢĂ ORGANIZA-
REA în data de 07.11.2022, ora 14.00, a licitaţiei 
publice cu strigare pentru vânzarea următoarelor 
bunuri mobile:
- Buldoexcavator Massey Ferguson - pret de porni-
re la licitatie 1300 euro
 - Autoutilitara Roman- pret de pornire la licitatie 
1800 euro.
Contravaloarea în lei se va stabili prin raportarea la 
cursul de referinta  leu-euro al BNR din ziua plăţi.
Documentatia de participare se obtine de la sediul 
Primariei comunei Vedea, comuna Vedea, sat Vedea 
nr.12, judetul Arges.
Informatii suplimentare se pot obtine la nr. tel. 
0733926103.
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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

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.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

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

Relaţii, tel. 0748192233.

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, AZI ULTIMA ZI

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

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: - BUCĂTAR
- AJUTOR 

BUCĂTAR.
Contract de munca pe 

perioadă nedeterminată + 
bonusuri.

Tel. 0722.247.801.

GRUPUL DE FIRME TIB angajează, în condiţii 
avantajoase, personal cu experienţă:

n SUDORI autorizati  n  LĂCĂTUŞI mecanici 
şi instalatori n VOPSITORI.        

 Aşteptăm CV-urile la adresa de e-mail: 
zoica.constantin@grouptib.email  Informaţii,  
la telefon +40 754.074.889 / +40 747.198.704.

ANGAJAM:

- CONFECTIONERI 
- CUSATORI. 

Tel. 0720.638.047.

Societate comercială din Ştefanesti, Jud. Argeş, 
ANGAJEAZĂ ŞOFER categoria C+E şi atestat 

marfă valabil, pentru curse locale. 
Oferim: salariu atractiv, bonuri de masă, fişă medicală la 
angajare, primă de Paşte şi Crăciun. Rugăm seriozitate, 

respectarea programului de lucru, sociabilitate.
Tel. contact: 0745.024.746.

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.

S.C. CELLY RO  S.R.L. 
PITESTI angajează:

LUCRATOR  
COMERCIAL  
STAŢIE PECO

(bărbat).
Relaţii, la tel. 0759 013339.

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ: 

n LĂCĂTUŞ MECANIC de asamblare
 n LĂCĂTUŞ MECANIC de întreţinere şi rep-
araţii  n OPERATOR maşini COMANDĂ 

NUMERICĂ  n ELECTRICIAN  întreţinere şi 
reparaţii n  CONTROLOR calitate 2D 

n INGINER de cercetare ROBOTI INDUS-
TRIALI n  PROIECTANT INGINER mecanic.

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.

SC GL CO DETAIL / 
angajează: 

n DULGHER  
n ZIDAR. 

Tel. 0749.506.506.

TECHWISE ELECTRONICS SRL angajează: 
-ELECTROMECANIC
-OPERATOR ASAMBLARE
-PROGRAMATORI RUBY ON RAILS, FLUTTER & EM-
BEDDED, 
-PROGRAMATOR ROBOTI INDUSTRIALI cu/fara expe-
rienta (cunostinte programare).
Se oferă: contract perioadă nedeterminată, condiţii de muncă 

excepţionale, salariu atractiv. Detalii la tel. 0756 362 072. 
CV-uri: secretariat@techwise.ro 

CENTER TEA & CO angajează
 ŞOFER CAMION, 40 tone 

pentru TRANSPORT INTERN, CURSE FIXE. 
Tel. 0732.406.680. 

ANGAJEZ 
AGENŢI VÂNZĂRI 

posesori permis cat. B. 
Venituri 5.000 lei.
 Tel. 0787822000.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI 

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

Tel. 0754609807.

Anunţ public privind depunerea solicitării de 
emitere a acordului de mediu

RADU S. MARCEL Intreprindere Familială, 
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “ 
Dezvoltarea fermei de semi- subzistenţă RADU 
S. MARCEL Intreprindere Familială”- construire 
platformă betonată pentru gestionarea gunoiului 
de grajd, propus a fi amplasat în comuna Bârla, sat 
Bârla, jud. Argeş. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate 
la sediul APM Argeş, municipiul Piteşti, str. Egalităţii, 
nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de luni- vineri, orele 8- 
13 şi la sediul RADU S. MARCEL Intreprindere Fa-
milială, com. Bârla, sat Mândra, nr. 135, jud. Argeş, în 
zilele de luni- vineri, între orele 8- 13. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul 
APM Argeş, municipiul Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, 
jud. Argeş. 

ANGAJEZ 
MUNCITORI 
CALIFICAŢI

 în construcţii. 
Tel. 0765003910. 

SC ARGIF SA angajează 
pentru şantier: n MAIŞTRI 

construcţii n INGINERI 
construcţii şantier

n MUNCITORI calificaţi şi 
necalificaţi în construcţii. 

Tel. 0248/ 219309. 
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