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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND pianinã cu 
corzi( instrument 

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

VÂND þuicã de prune, 10 
lei/ l. Tel. 0741143116. 
(C.300820220006)

VÂND baloþi fân 18- 25 
kg, 12 lei, negocia-
bil. Tel. 0753254579. 
(C.010920220005)

VÂND boiler Ariston- Velis, 
100 l, nou. Tel. 0732522436. 
(C.010920220010)

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
CUMPÃR auto pen-
tru programul Ra-
bla. Tel. 0745141627. 
(C.290820220001)

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

VÂND Dacia berlinã, 2004, 
benzinã+ GPL ºi VW Polo 
2007, 1.4 benzinã, nego-
ciabil. Tel. 0749587634.  
(C.020920220006)

STRĂINE
VÂND Skoda Octa-
via 1, fabricaþie 2006. 
Tel. 0725285094.  
(C.290820220008)

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND urgent garsoni-
erã, mobilatã, 18.000 
euro. Tel. 0771403810. 

(C.010920220016)

PROPRITAR vând garso-
nierã cf. 1, 38.500 euro ne-
gociabil. Tel. 0724228000. 
(C.310820220005)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND/ Schimb apartament 
2 camere, etaj 2, Negru 
Vodã ºi apartament 3 came-
re, decomandat Calea Bu-
cureºti. Tel. 0742301801. 
(C.240820220015)

VÂND apartament 2 
camere, cf. 1, parter, 
Mioveni- Robea, liber, 
49.000 euro, negoci-
abil. 0034642364937.  

(C.160820220003)

VÂND 2 apartamente, 2 
camere, cf. 2, Banatului, 
bl. C. 19. Tel. 0771731550.  
(C.170820220002)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND apartament 3 came-
re, cf. 1, îmbunãtãþit, et. 10, 
total mobilat ºi utilat, zona 
Nord. Tel. 0732633897.  
(C.300820220005)

VÂND apartament 3 ca-
mere, decomandat, 84 
mp, et. 4/ 4, 2 balcoane, 
centralã, aer condiþionat, 
termopan, zonã semicen-
tralã, contorizare individu-
alã apã/ gaze, preþ 95.000 
euro. Tel. 0744508037.  
(C.300820220007)

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

VÂND casã la 20 km de 
Piteºti, com. Drãganu, 
construcþii curþi 6.000 
mp, posibilitãþi parcela-
re, poziþie excelentã. Tel. 
0773881058; 0770861327.  
(C.240820220001)

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 la 5 km de 
Piteºti, Ciocãnãi, toa-
te utilitãtile, preþ negoci-
abil. Tel. 0757370890. 
(C.260820220002)

TERENURI
500 mp teren Platou Trivale, 
utilitãþi. Tel. 0747026800. 
(C.040820220004)

VÂND teren Moºoa-
ia, stradal, uti-

litãþi la stradaã. 
Tel. 0740135566. 
(C.300820220012) 

VÂND teren la munte, 
pretabil cabanã, 

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

Moliviº. 0744313866. 
(C.300820220013)

VÂND teren zona Rucãr,  
500 mp, preþ 45 euro/ mp ne-
gociabil. Tel. 0740096704. 
(C.260820220001)

VÂND 4.000 mp, teren in-
travilan, com. Lunca Cor-
bului, sat. Mârghia, strada 
principalã, apã, cadastru, 1 
euro/ mp. Tel. 0741171292. 
(C.290820220017)

SPAŢII
OFER închiriere 45 mp 
spaþiu comercial, Exerciþiu( 
piaþa Traian). 0744860702. 
(C.020920220008)

VÂND chioºc utilat com-
plet pentru patiserie, 
incinta Auchan- Gãva-

na. Tel. 0755519904.  
(C.020920220009)

ÎNCHIRIERI
OFER închiriere camere 
la vilã, zona N. Bãlcescu.  
0756274285; 0740454690. 
(C.010920220001)

ÎNCHIRIEZ camere, mo-
bilate, vilã Nord- Kau-
fland, 300 lei/ per-
soanã. 0772031155.  
(C.230820220010)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, parþial 
mobilat. Tel. 0765121216.  
(C.010920220018)

OFER spre închiriere 
apartament 2 camere, se-
midecomandat, complet 
mobilat ºi utilat, zona Ex-
po-Parc. Tel. 0745029209. 
(C.250820220001)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, Kau-
fland- Nord, complet mo-
bilat. Tel. 0754525610.  
(C.250820220008)

ÎNCHIRIEZ garsonierã la 
casã, semicentral, conto-
rizatã, intrare separatã, 
500 lei. 0733929438. 
(C.290820220018)

OFER închiriere garsoni-
erã ultracentral, de lux, preþ 
200 euro. 0723472044.  
(C.010920220002)

PRIMESC în gazdã la 
casã -curte, zona Poliþie- 
Rãzboieni. 0773331186.  
(C.010920220007)

OFER spre închiriere gar-
sonierã cf.1, 3/ 4, centralã, 
Crinului. Tel. 0726495977. 
(C.310820220004)

PRIMESC în gazdã 1- 2 
eleve, Gãvana- 3( lângã 
piaþã). Tel. 0775603018.  
(C.220820220010)

OFER închiriere aparta-

ment lângã liceul Odo-
bescu. Tel. 0749017118.  
(C.020920220001)

LOCURI DE VECI
VÂND 2 cripte Cimiti-
rul Sf. Gheorge, 50.000 
lei. Tel. 0733699399. 
(C.260820220003)

VÂND cavou 4 locuri, 
construcþie nouã, Cimi-
tirul Sf. Gheorghe, zona 
1. Tel. 0744693641. 
(C.020920220010)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CÃUTAM doamnã pen-
tru îngrijire bunicã imobi-
lizatã la pat, sat Mârghia, 
lângã Piteºti, la vilã (baie, 
bucãtãrie în casã). Do-
rim îngrijire permanentã. 
Tel. 0743382708. (OP) 
(C.230820220003)

PRESTĂRI
SERVICII

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

CADASTRU-carte funci-

arã! Terenuri-480 lei! Apar-
tamente-280 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.020820220016)

S.C. EXECUTĂ 
SERVICII de 
curăţenie şi 
dezinsecţie 

pentru SUBSOLURILE 
BLOCURILOR în toate 

zonele jud. Argeş. 
Tel. 0763043600.

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.220820220002)

EXECUTÃM lucrãri 
construcþii de orice 
fel. Tel. 0766301300. 
(C.030820220001)

EVIDENÞÃ contabi-
lã. Tel. 0741229464. 
(C.040820220005)

EXECUT tencu-
ieli. Tel. 0770348483. 
(C.240820220011)

OFER spre închiriere 
miniexcavator pe ºeni-
le-cat, 3,7 tone, utilaj 
nou. Tel.0756100400.  
(C.010920220015)

DELIA 27 ani, curatã, drãgutã, lo-
caþie centru. Tel. 0730549092. 
(C.190820220010)

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. 
(C.180820220015)

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 

16.09.2022

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.

Societate comercială din Pitești, 
strada Depozitelor, 

OFERĂ SPRE ÎNCHIRIERE la 
CELE MAI MICI PREȚURI 

SPAŢII DEPOZITARE, DEPOZITE CONGELARE şi 
REFRIGERARE, LOCURI DE PARCARE TIR. 

Relații, la 0348. 411.108, 0731. 555.872.
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MATRIMONIALE
DOMN, 48 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie/ cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.040820220003)

DOMN, 40 ani, cu obligaþii 
caut doamnã/ domniºoarã 
pentru prietenie/ cãsã-
torie. Tel. 0791703578.  
(C.240820220006)

DOMN, 51 ani caut 
doamnã pentru cãsãto-
rie. Tel. 0746483911. 
(C.160820220005)

EDUCAT, situaþie materi-
alã bunã doresc cunoºtinþã 
doamnã/ domniºoarã, în 
vederea unei relaþii bazate 
pe respect. 0748821372. 
(C.080820220005)

DOMN, pensionar, do-
resc prietenie, me-
naj, eventual cãsãto-
rie. Tel. 0785621217. 
(C.260820220005)

ANIMALE
VÂND câini ciobã-

neºti ºi cãrucior handi-
cap. Tel. 0754862407. 
(C.020920220004)

DONEZ pisicuþe, vârsta 6 
luni. Tel. 0754862407.

MICI AFACERI
OFER spre închiriere 
miniexcavator pe ºeni-
le-cat, 3,7 tone, utilaj 
nou. Tel.0756100400.  
(C.010920220014)

ANGAJĂRI
HOTEL Vulturul anga-
jeazã recepþioner- os-
pãtar. Tel. 0746101741. 
(C.100820220003)

SOCIETATE angajea-
zã muncitori necalificaþi 
ºi montatori tablã ºi pa-
nouri sandwich pentru 
deplasãri în þarã. Asi-
gurãm: transport, caza-
re, diurnã. Salarizare 
atractivã. 0746202750.  
(C.210720220006)

ANGAJEZ croitoreasã. 
Tel. 0743356969.  
(C.220820220015)

ANGAJEZ în con-
strucþii. 0766301300.  
(C.030820220002)

ANGAJEZ muncitori în con-
strucþii. Tel. 0726019671. 
(C.240820220013)

ANGAJEZ barman cu ºi 
fãrã experienþã, perioadã 
îndelungatã. Rugãm seri-

ozitate. Tel. 0724323981.  
(C.240820220004)

ANGAJEZ muncitori neca-
lificaþi. Tel. 0761649138.  
(C.060620220005)

S.C. Angajeazã insta-
lator, ajutor instalator 
instalaþii termice ºi sani-
tare. Tel. 0767822227. 
(C.160820220001)

ANGAJEZ ºofer  pentru 
3.5 t, transport internaþi-
onal. Salarizare atrac-
tivã. Tel. 0743098686. 
(C.170820220007)

ANGAJEZ spãlã-
tori auto cu experi-
enþã. Tel. 0751612237. 
(C.180820220002)

ASOCIAÞIA de Proprie-
tari Euro 40 Traian, an-
gajeazã femeie de ser-
viciu. Tel. 0747501871. 
(C.300820220002)

CURS agenþi securita-
te. Tel. 0756364499.  
(C.300820220015)

ANGAJEZ personal pen-
tru fast- food, Piteºti- cen-
tru. Tel. 0741712226. 
(C.310820220006)

S.C. LISA Logistic Con-
trol angajeazã ºoferi 
3,5- 7,5 tone, intern, cu 
experienþã. Salariu avan-
tajos. Tel. 0744167677; 
0 7 4 0 0 0 4 9 9 7 .  
(C.250820220003)

S.C. din Mioveni angajea-

zã ºofer profesionist pen-
tru  cimentruc, transport 
intern. Tel. 0744301070. 
(C.290820220011)

SOCIETATE angajeazã 
contabil operare cu expe-
rienþã. Tel. 0720662162.  
(C.290820220012)

SOCIETATE angajeazã 
operator facturare cu ex-
perienþã. Tel. 0720662162.  
(C.290820220013)

ANGAJEZ personal 
curãþãtorie de haine cu ex-
perienþã. Tel. 0790669565.  
(C.290820220004)

CENTRUL de îngrijire „Bu-
nicii Noºtrii” angajeazã in-
firmiere. Tel. 0740152730. 
(C.290820220007)

„LA NEA ILIE”  anga-
jeazã personal pentru 
grãtar. Tel. 0725198004. 
(C.010920220013)

SOCIETATE Comer-
cialã angajeazã feme-
ie de serviciu pentru 
întreþinere, program 8 
ore. Tel. 0728444115.  
(C.010920220006)

ANGAJEZ posesor per-
mis cat. B, nu conteazã 
vârsta. Cunoaºterea pie-
selor pentru tractoare ºi 
maºini agricole sau abi-
litãþi tehnice reprezintã 
avantaj. Locaþia Mioveni- 
Argeº. Tel. 0248/ 263990; 
0741168552. L-V, 08.00- 
16.00 (C.020920220007)

COMEMORĂRI
5 septembrie 2013- 5 
septembrie 2022. Au 
trecut nouã ani de 
când a încetat din 

viaþã NICA M. STAN, 
maistru cofetar, 

veteran de rãzboi. A 
fost un soþ bun ºi un 
tatã minunat. Regre-
te eterne! Doamne, 
odihneºte-l în pace 
pe tata! Margareta, 
soþie, Costel ºi Vali, 

copii.  

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

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosa-
rul 186/1259/2016 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, 
oferă spre vânzare prin licitație deschisa cu strigare, in data 
de  06.09.2022 ora 15:00, in data de 13.09.2022 ora 15:30 si in 
20.09.2022 ora 15:00 in Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Argeș: Au-
toturism VOLKSWAGEN GOLF din 2012, alb, benzina, ABS 
defect, airbag deteriorat la prețul de 10.800lei + TVA si bunuri 
mobile pentru fier vechi la prețul de 846 lei. Detalii se obțin la 
tel: 0740.475.296.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosa-
rul nr. 1288/1259/2011 la Tribunalul Specializat Argeș, oferă 
spre vânzare prin licitație deschisa cu strigare, in data de 
09.09.2022 ora 11:00, in data de 16.09.2022 ora 11:00 si in data 
de 23.09.2022 ora 11:00 in Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Argeș: 
teren arabil extravilan in suprafața de 7.500mp, tarla 9, parcela 
136, situat in com. Negrași, sat Buta, jud. Argeș, la prețul de 
6.300 lei. Detalii la nr. 0740.475.296.

TIC-TON angajează 
CONTABILĂ 

cu experiență. 
CV-urile se trimit la 

numărul de WhatsApp 
0722. 215.547.

PENSIUNE DIN 
PITEȘTI ANGAJEAZĂ 

BUCĂTAR și 
AJUTOR DE 
BUCĂTAR. 

TEL. 0744. 313.776.

SOCIETATE COMERCIALĂ 
anjajează pentru Punctul de lucru Stâlpeni :

• LĂCĂTUŞ de confecţii metalice;
• SUDOR MIG-MAG/TIG-WIG

• RESPONSABIL TEHNIC ATELIER.
Cerinţe: cunoştinţe de desen tehnic, 
Se oferă: • Pachet salarial motivant • Bonusuri person-
alizate în funcţie de performanţa individuală • Tichete 
de masă, decontare transport  • Oportunităţi de formare 
profesională şi dezvoltare personală.

Pentru relaţii suplimentare şi candidaturi, tel. 
0736.637.628  / spsindustrial.contact@gmail.com
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e FABRICĂ de MEZELURI din Pitești 
angajează în condiții avantajoase 
CUTERIST. Tel. 0731. 555.872.

EFTEC (ROMANIA) S.R.L., 
cu sediul în Budeasa, Argeş, angajează 

STRUNGAR şi LĂCĂTUŞ MECANIC.
Cerinţe: studii profesionale. Salariu avantajos. Se oferă bonuri 

de masă şi se asigură transportul Piteşti-Budeasa-Piteşti. 
Relaţii, la telefon 0248 236 144.

S.C. angajează: 
- OPERATORI TERMOFORMARE (3 persoane);
- AMBALATOR- MANIPULANT (9 persoane), 
- MANAGER (1 pers). 

Experienţă în domeniul polistiren constituie avantaj. 
Programul de lucru este în 3 schimburi (luni-vineri). 

Pentru informaţii la tel. 0726746036. Se acordă salarii 
atractive, bonuri  de masă, bonusuri de performanţă.

 Advanced Mechanical 
Design angajează 

LĂCĂTUŞI ŞI SUDORI 
MECANICI, 

program de lucru 8 ore,  
pentru punct de lucru str. 
Depozitelor Depozitelor. 

Tel. 0762289545; e- mail: 
office@

advanced-mechanical.ro 

MESI DANNY DAY, 
din MARACINENI,  Arges, 

angajeaza 
MUNCITORI

 NECALIFICATI. 
Telefon 0248.278.455 
(luni-vineri, pana in 

ora 16:00)

RESTAURANTUL CRAMA 
PITEŞTIULUI

 angajează 
OSPĂTARI 

cu experienţă. 
Salarizare avantajoasă. Tel. 
0748016920; 0753020041.

Unitate de alimentație 
publica din com.Bascov 

angajează FEMEIE 
DE SERVICIU.

Relații la tel. 0732438924.

FIRMĂ NOUĂ DE CONFECŢII 
angajează PERSONAL MAŞINI LINIARE 

FESTON şi PERSONAL CĂLCAT. 
Condiţii avantajoase. 

 Persoană contact: Mihaela- 0760977200. 

SC  DAS AUTO LKW S.R.L., cu sediul in municipiul Pitesti, 
anunta publicul interesat cu privire la intentia de elaborare a 
documentatiei de urbanism privind aprobarea PUZ pentru 
imobilul situat in municipiul Pitesti, DN65B,in vederea realiz-
arii  Plan Urbanistic Zonal – pentru introducere in intravilan 
si reglementare in vederea“Construire  Hala productie“                                                                                                                                       
   Persoanele interesate sa trimita observatii/ comentarii  o 
pot face la sediul Primariei Municipiului Pitesti situata in str. 
Victoriei nr.24.

ANUNT  PUBLIC 1
NICOLA TEODOR VIOREL, cu domiciliul in Pitesti, str. 
Petru Rares, nr. 1, bl. P15,sc. D, et. 2, ap. 5, jud. Arges,titular 
al planului/programului “PUD pentru Construire clinica 
medicala”, in Pitesti, str. Garii, nr. 26, jud. Arges, anunta 
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere 
a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si 
declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la 
sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Pitesti, 
din localitatea Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges, sau 
APM Arges, de luni pana joi intre orele (9.00 – 11.00).
Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sedi-
ul A.P.M. Arges, in termen de 18 zile de la data publicarii 
anuntului.

SC ENERGOMONTAJ 
GRUP angajează 

DULGHERI 
cu experienta. 

Relaţii tel: 0741 237 909.

 RESTAURANT 
angajează

 AJUTORI BUCĂTARI 
şi LUCRĂTORI 
COMERCIALI. 
Tel. 0746250664. 

S.C. ANGAJEAZĂ 

ŞOFER şi 
SERVANT 

pentru VIDANJĂ. 
Tel. 0726317722. 

S.C. ANGAJEAZĂ 
INSTALATOR şi 

GESTIONAR 
INSTALAŢII 

TEHNICO-SANITARE. 
Tel. 0740201808.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu

TATU CONSTANTIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere 
a acordului de mediu pentru proiectul: “ Fabrică de peleţi pen-
tru foc fabricaţi din resturi vegetale şi paie- Tatu Constantin 
Întreprindere Individuală”, propus a fi amplasat în comuna 
Slobozia, jud. Argeş. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sedi-
ul APM Argeş, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş şi la sediul 
PRIMĂRIEI SLOBOZIA, din comuna Slobozia, judeţul Argeş, 
în zilele de luni până joi, între orele 9- 13.
Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Argeş, 
str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş. 

S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti, cu sediul în municipiul 
Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, orga-
nizează concurs pentru ocuparea unui post de INSTALA-
TOR la Secţia Operare Apă.
Pentru postul de instalator sarcinile de bază constau în ex-
ecuţia lucrărilor de întreţinere/montare a reţelelor de dis-
tribuţie apă.
Condiţiile de participare la concurs instalator sunt: calificare 
de instalator apă-canal/ instalator instalaţii tehnico-sani-
tare şi de gaze; apt medical; disponibilitate de a participa 
prompt la intervenţii în caz de avarii; constituie avantaj 
deţinerea permisului de conducere categoria B, valabil.
Bibliografia pentru concurs instalator: noţiuni despre în-
treţinerea şi reparaţia instalaţiilor de apă şi canalizare, reg-
uli de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă 
(INSTALATOR APĂ-CANAL Manual de calificare/recalificare).
Concursul constă într-un interviu ce include şi aspecte prac-
tice.
Candidaţii vor transmite CV, Consimțământ și Informații la 
colectarea datelor cu caracter personal direct de la persoa-
na vizată (se descarcă de pe site-ul societății, secțiunea „Cli-
enți - Formulare‟) şi copii ale actului de identitate, actelor 
de studii şi, după caz, permisului de conducere pe adresa 
de e-mail contact@apa-canal2000.ro sau se vor depune la 
ghişeul unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bule-
vardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 
14.09.2022, inclusiv, ora 16.00.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi 
la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 
08.00-16.00. 

SC cu experienţă în do-
meniu angajează ŞOFER 
cat. C+ E(autocamion), 
transport internaţional, 

curse tur- retur. 
Tel. 0761694098

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

ANGAJEAZA   
AJUTOR 

BUCATAR
Tel. 0725 221133

Anunt public privind dezbaterea publica
S.C. METROPOLITAN SERVICES S.R.L., cu sediul în co-
muna Bradu, sat Geamana, strada Tabacariei nr. 15A, judet-
ul Arges, anunta publicul interesat asupra depunerii Rapor-
tului privind impactul asupra  mediului  pentru  proiectul:  
“Scoatere din circuitul agricol a suprafetei de 62 759 mp,  
Amenajare  piscicola  prin exploatare de balast, Amenajare 
Agro-Zootehnica si Anexa Gospodareasca, împrejmuire 
teren, în comuna Musatesti, satul Stroesti,  pct.  “MARCU”, 
judetul Arges” propus a se implementa in comuna Musates-
ti, satul Stroesti, pct. “MARCU” , judetul Arges.
Tipul deciziei posibile luate de catre APM Arges poate fi 
emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul privind impactul asupra mediului  poate fi consul-
tat la sediul APM Arges, din Pitesti, str. Egalitatii nr. 50 A, 
jud. Arges, în zilele de luni - vineri, intre orele 9-13 .
Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea 
adresa  de  internet: www .apmag.an pm.ro
Dezbaterea publica a Raportului privind impactul  asupra  
mediului (R.I.M.), va avea loc  la  sediul  primariei  comunei  
Musatesti,  jud. Arges,  în  data  de
05.10.2022, începand cu orele 12.00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/
opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul 
APM Arges din Pitesti, str. Egalitatii nr. 50 A, jud.
Arges pana la data de 05.10.2022.

ANUNȚ
OSPA ARGEȘ angajează ZILIER pentru executarea unor 
activități necalificate cu caracter ocazional-studii pe-
dologice și agrochimice, recoltare probe sol- în con-
formitate cu legea nr.52/2011, privind executarea unor 
activități cu caracter ocazional  desfășurat de zilieri, 
perioada septembrie-octombrie.
Relații suplimentare la sediul Oficiului de Studii Pedo-
logice si Agrochimice Argeș, str. Libertății numărul 38, 
Pitești, telefon 0248276200 .

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosa-
rul 393/1259/2018 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, 
oferă spre vânzare prin licitație deschisa cu strigare, in data de  
06.09.2022 ora 12:30, in data de 13.09.2022 ora 12:30 si in data 
de 20.09.2022 ora 12:30, in Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Argeș: 
autoturism Mercedes Benz ( carosiere fără motor ) la prețul de 
2.478,40 lei + TVA, Autoutilitara Renault Master nefuncțional, 
fabricat in 2011 la prețul de 12.282,40 lei + TVA, Frigider Beko 
la prețul de 324 lei + TVA si autoutilitara (N3) marca MAN, tip 
TGA 18.430 din 2005 nefuncțional la prețul de 7.487,20 lei + 
TVA.  In vederea participării la licitație, ofertanții vor depune in 
contul deschis de lichidatorul judiciar, cel mai târziu pana la ora 
licitației, o cauțiune in cuantum de 10% din prețul de pornire al 
licitaţiei. Detalii se obţin la tel: 0740.475.296.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosarul 
nr. 290/1259/2019  la Tribunalul Specializat Argeș oferă prin 
licitație publica deschisa cu strigare in data de 09.09.2022 
ora 10:30, in data de 16.09.2022 ora 10:30 si in 23.09.2022 ora 
10:30 in Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Argeș: Autoutilitara Ford 
Transit fabricat in 2008, nefuncționala la prețul de 7.460,80 lei 
+ TVA; Autoutilitara Fiat Ducato fabricata in anul 2006, ne-
funcțională la prețul de 4.663,20 lei + TVA; Autoutilitara MAN 
TGL8.220/4X2BL fabricata in 2009, nefuncționala la pretul de 
22.382,40 lei + TVA;  Autoutilitara MAN TGA01//18413 fab-
ricata in 2002, nefunctionala la pretul de 26.112,80 lei + TVA; 
Semiremorca SAMRO tipul SR334// fabricata in 1997 la pretul 
de 6.528,40 lei + TVA; Detalii la nr. 0740.475.296.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosa-
rul 257/1259/2018 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Ar-
geș, oferă spre vânzare prin licitație deschisa cu strigare in 
07.09.2022 ora 14:30, in data de 14.09.2022 ora 14:30 si in data 
de 21.09.2022 ora 14:30 in Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Ar-
geș: Proprietate imobiliară situata in Micesti, jud. Argeș, com-
pusă din teren cu suprafaţa de 2770 mp şi construcțiile C4, C5 
intabulată în cartea funciară nr.80415 a UAT Miceşti, nr. ca-
dastral 139/6 pentru teren şi 139/6-C4, 139/6-C5 la prețul de 
144.025,60 lei + TVA; Autoturism Skoda  Fabia cu număr de 
înmatriculare AG 91 EPI nefuncțională din 2005 la pretul de 
4.849,60 lei + TVA; Autoturism Skoda  Superb nefunctionala 
cu număr de înmatriculare AG 43 PCN din 2012 la pretul de 
35.900,80 lei + TVA; Proprietate imobiliară in Micești compusă 
din teren cu suprafaţa de 15.937 mp si cladiri C1-C7 la pretul 
de 1.267.941,60 lei + TVA; Proprietate imobiliara in Micesti, 
compusa din teren in duprafata de 13.167mp  cu Constructiile 
C1, C2, C3, C6, C7 la pretul de 1.471.069,60 lei + TVA; Depozit 
cherestea ( fara teren ) la pretul de 59.10,40 lei + TVA; Echipa-
mente tehnlogice si utilaje la rpetul de 448.494,40 lei + TVA si 
Obiecte de inventar in suma de 11.481,60 lei. Bunurile se vând 
in bloc. Pot participa la licitație persoane fizice sau juridice care 
fac dovada achitării unei garanții de 20% din valoarea bunurilor 
si dovada achitării caietului de sarcini. Detalii se obțin la tel: 
0740475296.

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dosa-
rul 291/1259/2014 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Ar-
geș, oferă spre vânzare prin licitație deschisa cu strigare in 
08.09.2022 ora 11:30, in data de 15.09.2022 ora 11:30 si in data 
de 22.09.2022 ora 11:30 in Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Ar-
ges: Autoutilitara Man TGM 18.240 Camion fabricat in 2007, 
nefuncțional – 21.000 lei+ TVA, Autotractor TAF 900P ne-
funcțional, fabricat in 2007 – 12.000 lei + TVA; Autoutilitara 
camion nefuncțional din 2002 – 6.690 lei + TVA; Uscător indus-
trial – 31.200 lei + TVA; In vederea participării la licitație, ofer-
tanții vor depune in contul deschis de lichidatorul judiciar, cel 
mai târziu pana la ora licitației, o cauțiune in cuantum de 10% 
din prețul de pornire al licitației. Detalii la nr. 0740.475.296.
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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.

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 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.

SOCIETATE 
ANGAJEAZĂ: 

- SUDORI 
- LĂCĂTUŞI 
MECANICI. 

Tel. 0720.689.965.

SC angajează 
MUNCITORI CALIFICAŢI 
în construcţii. Tel. 0724.635.724.

SC TECHWISE ELECTRONICS SRL angajează: 
n PROGRAMATORI RUBY FLUTTER şi EMBEDDED.
n ELECTROMECANICI  n MAGAZIONER 
n PROGRAMATOR ROBOŢI INDUSTRIALI cu sau 
fără experienţă. 

Se oferă: - contract perioadă nedeterminată; condiţii 
de muncă excepţionale; salariu atractiv. Detalii, la tel. 

0742221816 /CV-uri: secretariat@techwise.ro.

FABRICĂ DE MEZELURI angajează în condiții avan-
tajoase LUCRĂTOR GESTIONAR 

pentru magazin alimentar în orașul Piteşti. 
Experiența în vânzări constituie avantaj. 

Tel. 0772.284.982.

Societate de construcţii într-o continuă 
dezvoltare CAUTĂ COLEGI pentru echipele de 

FIERARI, DULGHERI, 
ZIDARI. 

Condiţii avantajoase de angajare şi 
optime de lucru.

Mai multe detalii la tel. 0746.477.683.

SEGULA Integration-Romania 
ANGAJEAZĂ: 

n LĂCĂTUŞ MECANIC de întreţinere şi repa-
raţii  n ELECTRICIAN  întreţinere şi reparaţii 

n  LĂCĂTUŞ CONSTRUCŢII METALICE 
n RESPONSABIL AFACERE n  PROIECTANT 

INGINER MECANIC n  INGINER 
AUTOMATIST n ANALIST CUMPARARI.
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.

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, 22 SEPTEMBRIE 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 22 SEPTEMBRIE 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

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

experienţă în domeniul presei de 
preferat STUDENŢI, PENSIONARI, 

zona Mioveni şi Piteşti. 
Relaţii, tel. 0748192233.

Victoria SPA 
ANGAJEAZĂ 
MASEURI/
MASEUZĂ 

cu experienţă. 
Tel. 0722320046.

SC ROMA2S TRANSYLVANIA INGINERIE 
SRL CONFECTII METALICE, 

STRADA DEPOZITELOR, NR. 20, ANGAJEAZA:
n SUDORI CO2 

n LĂCĂTUŞI MECANICI
Relaţii, la telefon 0799.825.068.

SC ZARIS AUTOCOM SRL, cu sediul în comuna 
Mărăcineni, ANGAJEAZĂ: AGENT VÂNZĂRI, ŞOFER, 

MUNCITOR NECALIFICAT (salariu foarte atractiv), 
MECANIC întreţinere, PATISER, INGINER TEHNOLOG 

panificaţie/patiserie, ELECTRICIAN.
 - SALARII ATRACTIVE -  

Telefon 0729218498 0724079452 .

ANGAJEZ 
ŞOFERI TIR 

în echipaj, 
tur- retur Franţa. 
Tel. 0726348158. 

ANUNT  PUBLIC 2
NICOLA TEODOR VIOREL, cu domiciliul in Pitesti, str. 
Petru Rares, nr. 1, bl. P15,sc. D, et. 2, ap. 5, jud. Arges,titular 
al planului/programului “PUD pentru Construire clinica 
medicala”, in Pitesti, str. Garii, nr. 26, jud. Arges, anunta 
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere 
a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si 
declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la 
sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Pitesti, 
din localitatea Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges, sau 
APM Arges, de luni pana joi intre orele (9.00 – 11.00).
Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sedi-
ul A.P.M. Arges, in termen de 15 zile de la data publicarii 
anuntului.

Fabrică de mezeluri din Pitești 
angajează în condiții avantajoase 

GESTIONAR DEPOZIT FRIGORIFIC.
 Tel. 0731. 555.872.

HOTEL VICTORIA 
ANGAJEAZĂ: 

- RECEPTIONERE
- BARMANI 
- OSPĂTARI 

Tel. 0727.461.251, 
0722320047.

ABATOR din Bascov 
angajează: 

- MĂCELARI
- TRANŞATORI
- MUNCITORI

 NECALIFICAŢI 
(bărbaţi şi femei)
Tel. 0744.314.995.

ANGAJEZ 

VÂNZĂTOARE 
MAGAZIN PENEŞ 
- carne şi preparate din 
carne. Tel. 0737327466.

ANGAJEZ ŞOFER 
pentru LIVRARE  

PRODUSE DE PANIFI-
CAŢIE. Tel. 0756049965. 

SC ZIP ESCORT SRL 
angajează în condiţii 

avantajoare, DISPECERĂ 
supraveghere camere 
video şi AGENŢI de 

SECURITATE. Relaţii, la 
telefon: 0731.010.266 - 

Iordache Dorel
SC ANGAJEAZĂ 
LUCRĂTORI 
în construcţii, 
cu experienţă. 
Tel. 0740201808. 
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