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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

VÂNZĂRI
DIVERSE

Joi, 22 septembrie 2022

VÂND pianinã cu
corzi( instrument
nobil), acordatã, stare
bunã. 0744313866.
(C.300820220014)

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
Societate comercială din Pitești,
strada Depozitelor,

OFERĂ SPRE ÎNCHIRIERE la
CELE MAI MICI PREȚURI
SPAŢII DEPOZITARE, DEPOZITE CONGELARE şi
REFRIGERARE, LOCURI DE PARCARE TIR.

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

OFERTÃ! 2 camere,
40 mp, la 10 km de
Piteºti, toate utilitãþile (fãrã centralã) +
260 mp teren. Preþ
26.000 euro, negociabil. Tel. 0720411585.
(C.140920220007)

VÂND apartament 2 camere, cf. 1, Exerciþiu, lângã izvor. 0742085490.
(C.110520220006)
VÂND apartament 2 camere, Kaufland- Nord.
Tel.
0762677745.
(C.160920220001)

VÂND apartament 2 camere,
suprafaþã
utilã
52 mp, Kaufland- Craiovei, parter, balcon 10
mp, 52.000 euro, negoCUMPÃR
auto
pen- ciabil. Tel. 0728316131.
tru
programul
Ra- (C.190920220009)
bla.
Tel.
0745141627.
VÂND apartament, 2 ca(C.290820220001)
mere, cf. 2, Banatului, bl.
VÂND Logan Prestige 1.6, C. 19. Tel. 0771731550.
16 valve, 105 C.P, 2010, (C.210920220006)
70.000 km reali, GPL nou.
Tel. 0732522436.

VÂNZĂRI
IMOBILIARE
GARSONIERE
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GARSONIERÃ
Craiovei,
27.500
euo.
Tel.
0720011721.
(C.200920220004)

APARTAMENTE
2 camere
VÂND apartament 2 came-

VÂND 4.000 mp, teren intravilan, com. Lunca Corbului, sat. Mârghia, strada
principalã, apã, cadastru, 1
euro/ mp. Tel. 0741171292.
(C.290820220017)

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!

VÂND 2.700 mp teren intravilan construibil + 4.300 teRelaţii direct la sediul firmei. Tel. 0755.12.22.42.
ren intravilan bonus - com.
neºti,
Coasta
Câmpu- Albota. Tel. 0723334379. litar. Plata anticipat pe o tament 2 camere, Prunluna. Tel. 0722913063. du, mobilat, utilat, 2022,
lui.
Tel.
0744668618. (C.060920220008)
centralã,
aer
condiþio(C.050920220008)
TEREN, str. Olteni, 420 mp, (C.090920220008)
nat.
Tel.
0721337882.
55 euro/ mp. 0720011721. ÎNCHIRIEZ
apartament, (C.080920220002)
(C.200920220006)
zona Dedeman, avantajos. Tel. 0744963528. OFER închiriere garsonierã, ultracentral, bloc
(C.090920220009)
OFERTÃ! 4.600
Union, utilatã complet,
CADASTRU
intravilan, 10 km de
OFER închiriere garsonieră 1.000 lei. Plata o lunã
Piteºti, toate utiCERTIFICAT ENERGETIC
str. Independenţei, mobila- în avans. 0722776556.
litãþile, 5 euro/mp.
tă, utilată. Tel. 0762605804. (C.190920220012)
Tel. 0248 610 093,
Tel. 0720411585
0744 815 510
OFER spre închiriere gar- OFER închiriere aparta(C.140920220006)
sonierã lângã LIDL-de- ment 2 camere, Trivale,
www.cadastru-arges.ro
VÂND
teren
carti- pou. Tel. 0731535199. centralã, complet mobilat,
www.certificatenergetic-arges.ro
er Nord- Piteºti, 320 (C.120920220018)
la o elevã/ studentã/ samp.
Tel.
0740968881.
lariatã. Tel. 0747419048.
PRIMESC
în
gazdã
VÂND casã Bradu, P+
(C.200920220013)
o
fatã,
Popa
ªap- (C.190920220004)
2, 4 km de la Târcã.
Tel.
0720505948. OFER închiriere camerã+
gul Sãptãmânal, 8
(C.140920220011)
camere, 2 balcoane, 4
grup sanitar, utilitãþi inPRIMESC în gazdã fete, OFER
bãi, living, bucãtãrie,
lângã
Rectorat,
spre
închirie- cluse,
apartament 3 camere, Cra- re
cãmarã, garaj,
lei.
0742221518.
garsonierã,
Gãva- 900
380v-220v, toate utiiovei. Tel. 0721278254. na.
Tel.
0722766434. (C.200920220017)
litãþile. 0744313866.
(C.120920220012)
(C.140920220016)
OFER închiriere aparta(C.300820220010)
OFER închiriere aparta- OFER
spre
închiriere ment 2 camere, mobilat, utiment 3 camere, cartier apartament 2 camere ul- lat, cart. Trivale- Complex
Craiovei, vedere 2 pãrþi, trcentral, mobilat ºi utilat, 2. Tel. 0744495710.
VÂND casã ultracenparter înalt, preferat soci- lângã Universitatea Pitral, zona biserica
Sf. Vineri, 5 camere,
etãþi comerciale, eventual teºti. Tel. 0721252362. ÎNCHIRIEZ apartament nemobilat 3 camere, 2 bãi,Tugrãdinã, toate utivânzare. Tel. 0723381710. (C.160920220002)
dor Vladimirescu, 250 euro.
litãþile. 0744313866.
(C.070920220014)
OFER închiriere apar- Tel. +40 756362 072.
(C.300820220011)
OFER închiriere garsonierã, tament 2 camere, comOFER
închiriere
garVÂND casã la 5 km de ultracentral, termen lung, plet mobilat ºi utilat, sonierã
str.
Indepen1.000
lei.
0745082411.
Tudor Vladimirescu, con- denþei,
Piteºti,
Ciocãnãi,
toamobilatã,
utivenabil.
0770641345. latã. Tel. 0762605804.
te utilitãtile, preþ negoci- (C.080920220008)
abil. Tel. 0757370890. OFER spre inchiriere gar- (C.200920220015)
(C.210920220010)
(C.120920220001)
soniera, zona Spitalul Mi- OFER închiriere apar-

Relații, la 0348. 411.108, 0731. 555.872.

VÂND struguri negri( cãpºu- re eventual schimb, et. 2,
nicã). Tel. 0728953190. Negru- Vodã ºi 3 camere
(C.140920220002)
decomandat, Calea Bucureºti. Tel. 0742301801.
(C.120920220002)
VÂND prune Anaspet
pentru þuica, Malu
cu Flori, Dambovita.
VÂND apartament 2
0761691245. (C.f.
camere, cf. 1, parter,
5268)
Mioveni- Robea, liber,
49.000 euro, negociabil. 0034642364937.
VÂND baloþi fân 18- 25
(C.160820220003)
kg,
12
lei,
negociabil.
Tel.
0753254579.
(C.160920220008)
VÂND apartament 2 caVÂND
boiler
Ariston- mere, decomandat, Popa
Velis, 100 l, nou. Tel. ªapcã, et. 2/ 4, utilat, mobilat, 67.000 euro, nego0732522436.
ciabil. Tel. 0723501860.
(C.120920220020)

VÂNZĂRI
ELECTRONICE

vilan, Drãganu, la 8 km de
Piteºti, deschidere 16.5 m,
DN Piteºti- Râmnicu Vâlcea, parþial împrejmuit, utilitãþi la poartã: apã, curent,
canalizare. 18 euro/ mp,
negociabil.
0740048996.
(C.090920220001)

APARTAMENTE
3 camere

CASE

ÎNCHIRIERI

TERENURI

VÂND teren Moºoaia, stradal, utilitãþi la stradaã.
Tel. 0740135566.
(C.300820220012)
VÂND teren la munte,
pretabil cabanã,
500 mp, Poieniþele
Vâlsanului, lângã
Brãdet, în apropierea pârtiei de ski
Moliviº. 0744313866.
(C.300820220013)

VÂND apartament 3 camere, decomandat, bl. 3- Trivale( bazin). Tel. 0746035006.
VÂND 2 loturi teren: 850
(C.140920220001)
mp ºi 1750 mp, sat. Do3 camere, Trivale, et. brogostea,
com.
Me2, fond nou, 70.000 siºani, curent electric ºi
euro.
0720011721. apã. Tel. 0731433795.
(C.200920220005)
(C.120920220007)
VÂND apartament 3 came- VÂND teren zona Rucãr,
re, semidecomandat, ultra- 500 mp, preþ 45 euro/ mp necentral. Tel. 0770823104. gociabil. Tel. 0740096704.
(C.160920220003)
(C.260820220001)
VÂND
casã
ªtefã- VÂND 1.700 mp teren intra-

DENISA. Te aºtept la mine pentru clipe
de vis. 0748609225. (C.o.p.)

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

30.09.2022

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

CUMPĂRĂRI
IMOBILIARE
CUMPÃR
apartament/
garsonierã
în
Piteºti. Ofer preþul zonei. Tel. 0745170651.
(C.140920220018)

terase blocuri ºi reparaþii. Tel. 0744971501.
(C.160920220007)
EXECUTÃM
lucrãri
construcþii
de
orice
fel.
Tel.
0766301300.
(C.190920220019)

MEDITAŢII
MEDITEZ matematicã liceu- gimnaziu, condiþii
avantajoase. 0745520582.
(C.120920220016)

PIERDERI

TRANSPORT
mobilã.
0746063023.
(C.120120220004)

PIERDUT certificat de înregistrare societate, eliberat de Registrul Comerþului
Argeº, aparþinând societãþii Mece Credit 4U SRL,
CUI 38344117, J03/2459/
2017. Se declarã nul.
(C.210920220008)

S.C. EXECUTĂ
SERVICII de
curăţenie şi
dezinsecţie

DOMN, 51 ani caut
doamnã pentru cãsãtorie.
Tel.
0746483911.
(C.160820220005)

PRESTĂRI
SERVICII

pentru SUBSOLURILE
BLOCURILOR în toate
zonele jud. Argeş.

Tel. 0763043600.

MATRIMONIALE
DOMN, 48 ani, divorþat,
caut doamnã pentru prietenie/
cãsãtorie. Seriozitate.
0759533544.
(C.080920220003)

EXECUT
glet,
lavabilã, gresie. 0754439345.
(C.120920220023)

40 ani, auto ºi casã doresc
doamnã, pentru prietenie/
cãsãtorie.
0753593689.
(C.090920220006)

CADASTRU-carte funciarã! Terenuri-480 lei! Apartamente-280 lei! Certificat
energetic.
0723290682.
(C.130920220002)

CAUT doamnã tânãrã pentru a întemeia o familie. Seriozitate. Tel. 0735641935.
(C.120920220013)

EXECUT

hidroizolaþii

DOMN serios, serviciu
stabil, permis ºi auto do-

resc cunoºtinþã cu doamnã 23- 35 ani, frumoasã,
curatã, pentru cãsãtorie. Tel. 0769214783.
(C.120920220017)
EDUCAT, situaþie materialã bunã doresc cunoºtinþã
doamnã/ domniºoarã, în
vederea unei relaþii bazate
pe respect. 0748821372.
(C.130920220017)
DOMN
caut
doamnã
singurã
sã
convieþuim. Ofer toate condiþiile.
0770728207.
(C.140920220008)
DOMN 62 ani,
pensionar, fãrã vicii ºi obligaþii, caut doamnã sufletistã, liniºtitã, pentru
o relaþie serioasã. Rog
seriozitate. 0744930174.
(C.150920220003)
DOMN, 41 ani, salariat,
locuinþã, permis conducere, nefumãtor, nonalcoolic,
divorþat, 2 copii, doresc cunoºtinþã cu doamnã vârstã
apropiatã, preferabil de la
þarã, pentru prietenie/ cãsãtorie. Tel. 0733754450.
(C.160920220005)

MAGIE

ANGAJĂRI
SOCIETATE
angajeazã
electricieni, lãcãtuºi mecanici ºi muncitori necalificaþi,
posesori permis cat. B.
0730995783; 0747345159.
(C.120920220005)
ANGAJEZ
croitoreasã.
Tel.
0743356969.
(C.220820220015)
SC KRANZ EUROCENTER
SRL
angajeazã
ªOFER AUTOMACARAGIU cu experienþã. ªantierul se aflã în Jud. ARGEª.
Relaþii la 0747.492.311 /
0752.107.853. (C.opl)

DECESE

S.C. specializatã în producþie tâmplãrie AL/ PVC,
pereþi cortinã, faþade ventilate angajeazã full time,
lucrãtori pentru producþie
ºi montaj. Permisul cat. B
constituie avantaj. Se oferã
salariu motivant ºi bonusuri lunare în funcþie de
realizãri. Tel. 0745671562.
(C.140920220020)
SERVICE Auto nou angajeazã: mecanici auto
cu experienþã ºi electricieni auto cu experienþã.
Salariu motivant, condiþii
de lucru excepþionale.
0761430412; 0762678087.
(C.140920220022)

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!
8 ore/ zi sau douã zile lucrate, 08.00- 22.00,/ douã zile
libere. Tel. 0724470485.
(C.190920220015)
ANGAJEZ ºofer TIR, curse interne. Salariu avantajos. Tel. 0740076214.
(C.190920220016)
ANGAJEZ
în
construcþii.
0766301300.
(C.190920220018)
ANGAJEZ
croitoreasã
sau cusãtoare cu sau
fãrã experienþã, tapiþerie auto. Program flexibil. Tel. 0747823320.
(C.200920220016)

S.C. ANGAJEAZÃ lãcãtuºi, sudori ºi montatori. Tel. 0736373575.
(C.140920220003)

S.C. ANGAJEAZÃ meseriaºi în domeniul placãri polistiren. Tel. 0757738683.
(C.210920220001)

S.C.
Angajeazã
operator calculator cu permis. Tel. 0736373575.
(C.140920220004)

S.C. AGORA Invest Company angajeazã femeie de serviciu, cod COR
911201. Tel. 0752571144.
(C.210920220005)

ANGAJEZ ºofer TIR 20
tone, pentru intern, curse locale, seara acasã;
comunitate,
90
euro/
zi.
Tel.
0722351069.
(C.140920220005)
FIRMÃ de transport din
Luxemburg
angajeazã
ºoferi cat. B, C, E,( atestat profesional 95) cu
respectarea
pachetului
de mobilitate. Plata 14,5
euro/ orã. Camioane noi,
Euro 6, prevãzute cu toate sistemele de confort
pentru ºoferi. Detalii la tel.
0032466197803. C.V. -uri
le e-mail: info@gvlexpress.
lu (C.140920220015)
ANGAJEZ menajerã ºi
recepþionerã pentru hotel.
Tel.
0722530488.
(C.140920220017)
ANGAJEZ ºofer 3.5 t, turretur. Tel. 0770297588.
(C.150920220007)
ASOCIAÞIE de Proprietari
angajeazã femeie de serviciu. Tel. 0723325924.
(C.200920220010)
RESTAURANT
Nazar
angajeazã
femeie
în
bucãtãrie, bucãtar, ospãtar ºi ajutor bucãtar.
Tel.
0743272727.
(C.200920220007)
S.C. ANGAJEZ sudori
argon si lãcãtuºi. Salariu
4.000 lei. 0740941086.
(C.190920220020)
SUPERMARKET Favorit
angajeazã casieri ºi vânzãtori salã, pentru magazinul din Exerciþiu ºi Trivale.
0724161490; 0722292860.
(C.190920220002)
ANGAJEZ urgent barman ºi
ospãtãriþe, perioadã îndelungatã. Tel. 0724323985.
(C.190920220012)
ANGAJÃM cameristã ºi
receptionerã. Salariu net
2.000 - 2.200 lei, masã, posibilitate cazare. Program:

S.C. angajează:
- OPERATORI TERMOFORMARE (3 persoane);
- AMBALATOR MANIPULANT
- 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.
Cotidianul Top angajează pe
perioadă nedeterminată
LUCRĂTOR în departamentul GESTIUNE-CONTABILITATE PRIMARĂ. Cerinţă
minimă: operare calculator.
Tel. 0748.192.233.

PUBLICAŢIE SUPRAOFERTARE
Se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi faptul că, urmare
a unei oferte de cumpărare înregistrată la lichidatorul judiciar
sub nr. 878/30.08.2022, adunarea generală a creditorilor debitorului S.C. LUTZ CENTER S.R.L. - în faliment – în şedinţa
din data de 15.09.2022, a aprobat vânzarea prin metoda vânzării
directe conform art. 118 din Legea nr. 85/2006 a bunului imobil
din patrimoniul debitoarei <<Proprietate imobiliară industrial-edilitară compusă din: teren în suprafaţă de 10.082,00
mp, categoria curți-construcții, situat în extravilanul mun.
Pitești, DN65B, punct Autostradă, nr. cadastral 9915-9916;
Clădire „Showroom + depozit”, cu suprafaţă construită la sol
de 2.881 mp și suprafață construită desfășurată de 3.545,58
mp, nr. cadastral 9915-9916-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 86649 Pitești (nr. CF vechi 27944) și construcții speciale compuse din: „Rampă mărfuri”, „Platforme betonate”
și „Gard metalic”>>, la prețul de pornire al licitațiilor de
1.620.000,00 Euro la care se adaugă TVA conform prevederilor legale în vigoare la data transferului dreptului de proprietate,
cu respectarea tuturor celorlalte prevederi ale Regulamentului
de vânzare nr. 956 din 15.09.2022, întocmit conform hotărârii
Adunării generale a creditorilor. Pasul de supraofertare este
stabilit la 486.000,00 Euro (fără TVA). Astfel, orice persoană
care doreşte să cumpere bunul imobil trebuie să facă SUPRAOFERTA DE CUMPĂRARE pentru un preţ mai mare decât cel
din ofertă, cu respectarea pasului de supraofertare stabilit de
adunarea generală a creditorilor. Persoanele care doresc să facă
supraoferte trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a.
să achiziţioneze Caietul de sarcini în valoare de 5.000,00 lei de
la sediul lichidatorului judiciar; b. să depună un dosar cu următoarele documente: - persoanele fizice: copie legalizată de pe
actul de identitate; - persoanele juridice: certificat de înmatriculare, certificat constatator de la Registrul Comerţului, delegaţie
semnată de reprezentantul legal al societăţii pentru persoana
care este împuternicită să depună supraoferta, acordul proprietarului cotei indivize de teren aferentă apartamentului privind
vânzarea acestei cote către ofertant; c. supraoferta semnată de
reprezentantul legal, ştampilată (dacă este cazul). Supraoferta
trebuie să conţină preţul oferit şi modalitatea de plată propusă
de ofertant, d. dovada disponibilităţilor băneşti sau scrisoare
de garanţie bancară pentru preţul oferit în supraofertă, valabilă
până la data plăţii. e. dovada depunerii garanţiei de participare în contul debitoarei nr RO42 BREL 0002 0010 8785 0100,
deschis la LIBRA INTERNET BANK S.A. Sucursala Piteşti, în
valoare de 10% din valoarea supraofertei. Supraofertele se pot
depune până la data de 24 OCTOMBRIE 2022 ora.12.00, inclusiv, la sediul professional al lichidatorului judiciar Bio Consult SPRL din mun. Piteşti, str. Maior Gheorghe Şonţu, bl. D6,
sc. B1, ap. 1, cod poştal 110043, jud. Argeş. Supraoferta trebuie
să conţină datele de contact ale ofertantului şi numele persoanei
împuternicite. În data de 24.10.2022, ora 12.30 comisia de supraofertare va examina dosarele depuse de către supraofertanţi
şi va proceda la întocmirea actului de adjudecare.
sRelaţii la tel. nr. 0248.217428.

ANUNŢURI de MICĂ PUBLICITATE, publicate în Curierul zilei ŞANSE MAI MARI
+
Detalii, la sediul ziarului SĂ FINALIZAŢI
ANUNŢURI de mare PUBLICITATE, postate pe www.curier.ro
TRANZACŢIA
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Familia anunþã
trecerea în nefiinþã a celei ce a
fost economist,
TUDORICÃ TIUÞA
(nãscutã Viºinescu
Filofteia), fostã
salariatã la S.C.
Argintex S.A. Nu te
vom uita niciodatã!

ANGAJEZ muncitori în construcþii. Tel. 0726019671.
(C.130920220003)

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

Joi, 22 septembrie 2022

În sprijinul oamenilor
cu probleme vine cu
multe leacuri RODICA, binecunoscutã de
Dumnezeu prin puterea ei deosebitã ºi a
harurilor sfinte. Rezolvã cazuri lipsite de
orice speranþã, poate
vedea trecutul, prezentul ºi viitorul, dezleagã ºi îndepãrteazã
cele mai puternice
farmece ºi blesteme,
dezleagã cununii legate, aduce persoana
iubitã, împacã familii
dezbinate, face de
dragoste, spor, noroc,
sãnãtate, reuºite în
afaceri, vindecã impotenþa, viciul bãuturii,
stresul, depresia, etc.
Contactaþi-o cu încredere pentru a vã ajuta
cu toatã experienþa ºi
priceperea ei. Telefon:
0759550302. (C.b.f.
5322)

FIRMÃ germanã angajeazã ºoferi cat. B, C, E(
atestat profesional 95),
pentru Comunitate. Salariu net 2.800 euro/ lunã.
Se lucreazã 13 sãptãmâni
urmate de 2 sãptãmâni de
concediu. Camioanele sunt
noi, Euro 6, climã staþionare, frigider, etc. Detalii la
nr. tel. 0032466197803, iar
C.V. -urile se pot trimite la
e- mail: info@gvdexpress.
de (C.130920220012)

Mica şi mare publicitate

LOCURI DE VECI

Publicitate

Firmă în domeniul constructiilor
angajeaza:
- MUNCITORI CALIFICAŢI (amenajări interioare - glet,
rigips, gresie şi faianta, parchet etc.), zidari, dulgheri
etc.
- MAISTRU CONSTRUCTOR cu experienţă minim 5 ani în
domeniu şi permis de conducere categ. B.
Se oferă salariu motivant şi diurnă.
Relaţii, la tel. 0749119103 între orele 09.00-15.0

Specializată în
fabricarea de piese
auto pentru
motorsport şi industria automotive
ANGAJEAZĂ:

- Tehnicieni/operatori finisare piese
- Operatori vopsitorie
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Cerinţe: persoane serioase, organizate, atente la
detalii, dinamice.
Oferim: salariul între 3.100-3.500 lei, contract
pe perioada nedeterminată, tichete de masă,
decontare transport, loc de muncă stabil în cadrul unei companii în plină 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
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare.
SC CERBUL PROD SRL, titular al proiectului: “ Construire hală manufactură” anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluare
de impact asupra mediului, fără evaluare adecvată şi
fără evaluare a impactului asupra corpurilor de apă”
de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş, în
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “ Construire hală manufactură” propus a fi amplasat în oraşul Mioveni, sat Racoviţa, str. General Lăcătuşu, nr. 10 A, judeţul Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul
în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, judeţul Argeş, în zilele
de luni- vineri între orele 10.00- 13.00, precum şi la
următoarea adresă de internet:http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii
la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeş,
în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe
pagina de internet a APM Argeş.

S.C. MERTOL MB
TRANSPORT angajează
ŞOFER pentru 3.5 t, transport
internaţional tur-retur
(Turcia- Germania).
Cerinţe: experienţă în domeniu
minim 5 ani, cunoştinţe limbă
turcă, nivel mediu.
Tel. 0742075499.

PENSIUNE din Pitești
ANGAJEAZĂ

BUCĂTAR şi AJUTOR de BUCĂTAR.
Tel. 0744.313.776.

FABRICĂ DE CONFECŢII ANGAJEAZĂ
CONFECŢIONERI şi
CTC- ist cu experienţă,
PERSONAL CURĂŢAT şi AMBALAT
fără experienţă.
Detalii, la tel. 0726385184.

ANGAJAM:

- CONFECTIONERI
- CUSATORI.
Tel. 0720.638.047.

S.C. ANGAJEAZĂ
INSTALATORI
cu experienţă sau începători. Salariu atractiv.
Se oferă maşină de serviciu. Tel. 0747212927.

ANGAJEZ
ŞOFER PENTRU
LIVRARE PRODUSE
DE PANIFICAŢIE.
Tel. 0756049965.
S.C. DIVVOS SRL
angajează

ŞOFERI CAT. B,

în com. Miceşti.
Salariu între 2.500- 3.000
lei. Tel. 0722444429.

S.C. SISTEME DE PRODUCŢIE CABLAJE SRL
TIMIŞOARA, cu sediul social în Timişoara, calea
Stan Vidrighin nr. 9 A, hala 1, punctul de lucru
Bascov, str. Serelor nr. 23, jud. Argeş, prin cererea
depusă la APM Argeş a solicitat autorizaţie de mediu pentru desfăşurarea activităţii:
- cod CAEN 2931- Fabricarea de echipamente
electice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule.
- cod secundar CAEN 2221- Fabricarea de plăci
foliilor tuburilor şi profilelor din material plastic
desfăşurată în punctul de lucru la Bascov, str.
Serelor, nr. 23, jud. Argeş.
Informaţii referitoare la prezenta activitate, precum
şi eventualele sugestii şi contestaţii se pot obţine, respectiv 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 anunţului.

Fabrică de mezeluri din Pitești
angajează în condiții avantajoase

GESTIONAR DEPOZIT FRIGORIFIC.
Tel. 0731. 555.872.

CENTER TEA ANGAJEAZĂ

CONDUCĂTOR

AUTOBASCULANTĂ 8X4,
Tel. 0732.406.680.

Firma de construcţii
angajează

INGINER
CONSTRUCȚII
CIVILE

cu/fără experiență.
Tel. 0761.348.179.

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

- CAMERISTĂ
- AJUTOR
BUCĂTAR
Tel. 0725 221133.

FABRICĂ DE MEZELURI angajează în condiții avantajoase LUCRĂTOR GESTIONAR

pentru magazin alimentar în orașul Piteşti.
Experiența în vânzări constituie avantaj.
Tel. 0772.284.982.

S.C. VM COMP
angajează:

OPERATORI PRODUCŢIE.

Beneficii:
Salariul iniţial de bază brut 3.400 lei; spor ore
noapte 25%; plata orelor suplimentare conform
legii; tichete de masă 30 lei/ zi; primă Crăciun &
Paşte; plată transport- 200 lei net/ lună.
Cerinţe:
- studii minim 10 clase; dexteritate, seriozitate,
disponibilitate de lucru pe 3 schimburi; Angajament pe termen mediu şi lung.
Relaţii suplimentare la tel. 0749131270. E-mail:
office@vmcomp.ro / katy.popescu@vmcomp.ro

Adresa: Ştefăneşti - Argeş, Calea Bucureşti nr.
114.
ANGAJEZ

MUNCITOR
NECALIFICAT.
Tel. 0746293114.

S.C. ANGAJEAZĂ

LUCRĂTORI
ÎN
CONSTRUCŢII.
Tel. 0760232085.

MANAGER DE PROIECT.

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

CURSURI PE MESERII AUTORIZATE DE MINISTERUL MUNCII ȘI MINISTERUL EDUCAŢIEI
NAŢIONALE RECUNOSCUTE INTERN ŞI INTERNAŢIONAL
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!!!
•LUCRĂTOR ÎN COMERȚ
•BUCĂTAR - practica în
restaurant, cu preparate
culinare
• OSPĂTAR-CHELNER practica în restaurant
•COFETAR - pratica în
laborator de cofetărie patiserie

• ELECTRICIAN EXPLOATARE MEDIE şi JOASĂ
TENSIUNE
•INSTALATOR INSTALAȚII
TEHNICO SANITARE şi
GAZE
•SUDOR autorizat ISCIR
•LĂCĂTUȘ MECANIC
• ZIDAR, PIETRAR,

TENCUITOR
•MONTATOR PEREȚI şi
PLAFOANE GHIPS CARTON
•DULGHER, TÂMPLAR,
PARCHETAR
•FIERAR BETONIST
•CONSTRUCTOR CĂI FERATE

Se cauta persoana cu buna experienta in realizarea 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.

FABRICĂ de MEZELURI din Pitești

angajează în condiții avantajoase
CUTERIST. Tel. 0731. 555.872.

PRACTICA SE VA DESFĂŞURA ÎN SOCIETĂŢI DE PROFIL respectând MĂSURILE DE PROTECȚIE.

CURS NOU!!! • INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE

ÎN ATENŢIA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE ORGANIZĂM CURS DE COMPETENŢE ÎN
LIMBA ROMÂNĂ PENTRU ANGAJAŢII STRĂINI ÎN VEDEREA OBŢINERII UNEI CALIFICĂRI
CURSUL DE STIVUITORIST - calificare si autorizaţie ISCIR.
ÎNSCRIERI ŞI RELAŢII PÂNĂ LA DATA DE 22 SEPTEMBRIE 2022
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; evidenta 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.
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.

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, Secretariatul ,,A” tel./fax: 0348.401.164 sau tel. 0723.918.928, zilnic, orele 9.00 – 18.00

FABRICĂ de MEZELURI din Pitești

angajează în condiții avantajoase

TRANŞATOR. Tel. 0731. 555.872.
EŞTI ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ!!!
ANGAJĂM: FIERARI,

DULGHERI, ZIDARI,
MUNCITORI NECALIFICAŢI,
pentru echipele noastre. Condiţii

MEGA VISION WORK
SRL angajeaza
pentru Pitesti

SUDORI

cu sau fara experienta.
Tel. 0751.092.005.
ANGAJĂM
MUNCITORI
NECALIFICAŢI pentru
montaj şi reparaţii prelate
autocamioane. Detalii la
tel. 0748082558.
Cabinet Medical Ortopedie/ Cardiologie angajează
ELEVE anul I- II- III, de
preferat generaliste/ kineto.
Programul nu prejudiciază
şcoala. Tel. 0754414709;
0723290519;

n MUNCITORI NECALIFICAŢI.

Relaţii, tel. 0248 27 27 97, e-mail:
deltatermoconstruct@yahoo.com;
office@deltatermoconstruct.ro

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.
0756362072 /CV-uri: secretariat@techwise.ro.

SEGULA Integration-Romania
ANGAJEAZĂ:

LĂCĂTUŞ MECANIC de întreţinere şi reparaţii n ELECTRICIAN întreţinere şi reparaţii
n LĂCĂTUŞ CONSTRUCŢII METALICE
n RESPONSABIL AFACERE n PROIECTANT
INGINER MECANIC n INGINER
AUTOMATIST n ANALIST CUMPARARI.
n

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 Tichete 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.

- 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 Petrochimiştilor
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.

HOTEL VICTORIA
ANGAJEAZĂ:

- RECEPTIONERE
- BARMANI
- OSPĂTARI
- FEMEI DE SERVICIU.
Tel. 0727.461.251,
0722320047.

GARDEN PUB
angajează:
- BUCĂTAR,
AJUTOR BUCĂTAR şi
SPĂLĂTOR VASE.
Tel. 0733956281.

RESTAURANT BASCOV
angajează

AJUTOR BUCĂTAR.
Rugăm seriozitate.
Relații, le tel.
0732438924
SOCIETATE
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SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajează:
u INGINER CONSTRUCTOR
u MECANIC BULDOEXCAVATOR u MECANIC
MINIÎNCĂRCĂTOR u MECANIC EXCAVATOR
PNEURI u MUNCITOR NECALIFICAT 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.

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII angajează

n TEHNICIAN DEVIZE Cerinţe: studii superioare
n BULDOEXCAVATORIST
n LĂCĂTUŞ MECANIC n INSTALATOR

NEW DESING COMPOSITE
angajează:

Publicitate

ALFA ROM angajeaza

AICI SE ÎNVAȚĂ O MESERIE!

ANGAJEAZĂ: -

SUDORI
- LĂCĂTUŞI
MECANICI
- BULDOEXCAVATORIST.
Tel. 0720.689.965.

avantajoase de angajare şi optime de lucru.
Mai multe detalii, la tel. 0746.477.683.
SOCIETATE DE TRANSPORT angajează
ŞOFERI AUTOCAMION pentru transport
international TUR-RETUR si COMUNITATE
- salarii atractive Telefon 0727 760 240.
SC ANGAJEAZĂ:
- LUCRĂTORI
în construcţii cu/
fără experienţă
- INSTALATORI
sanitari cu experienţă.
Tel. 0740201808.

MARKET RODALI
ANGAJEAZĂ

CASIER/ LUCRĂTOR
COMERCIAL.

SALARIU 2.100- 2.450
LEI. Tel. 0726821465;
0727044686.
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SC REPSAN ENERGY SRL, titular al proiectului: „Centrală
fotovoltaică 1,4MW”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluare de impact asupra
mediului, fără evaluare adecvată și fără evaluare a impactului
asupra corpurilor de apă, de către Agenţia pentru Protecţia
Mediului Argeş, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Centrală fotovoltaică
1,4MW”, propus a fi amplasat în com. Oarja, sat Oarja, T 54,
Parcela 981, judeţul Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti,
str.Egalităţii nr.50, judeţul Argeş, în zilele de luni-vineri, între
orele 10.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet:
http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la
proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeş în termen
de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet
a APM Argeş.

