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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND pianinã cu 
corzi( instrument 

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

VÂND struguri negri( cãpºu-
nicã). Tel. 0728953190.  
(C.140920220002)

VÂND prune Anaspet 
pentru þuica, Malu 

cu Flori, Dambovita. 
0761691245. (C.f. 

5268) 

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

Anunţuri la telefon
VÂND struguri albi ºi negri, ori-
ce cantitate, producãtor local, 
Bogaþi- Argeº. 0765931691. 

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.

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
GARSONIERÃ Crai-
ovei, 27.500 euo. 
Tel. 0720011721. 
(C.200920220004)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament 2 ca-

mere, cf. 1, Exerciþiu, lân-
gã izvor. 0742085490.  
(C.110520220006)

OFERTÃ! 2 camere, 
40 mp, la 10 km de 
Piteºti, toate utili-

tãþile (fãrã centralã) 
+ 260 mp teren. Preþ 
26.000 euro, negocia-
bil. Tel. 0720411585. 

(C.140920220007) 

VÂND apartament, 2 ca-
mere, cf. 2, Banatului, bl. 
C. 19. Tel. 0771731550.  
(C.210920220006)

VÂND apartament 2 ca-
mere, Kaufland- Nord. 
Tel. 0762677745. 
(C.160920220001)

VÂND apartament 2 ca-
mere, suprafaþã utilã 52 
mp, Kaufland- Craiovei, 
parter, balcon 10 mp, 
52.000 euro, negocia-
bil. Tel. 0728316131.  
(C.190920220009)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND apartament 3 
camere, decoman-
dat, bl. 3- Trivale( ba-
zin). Tel. 0746035006. 
(C.140920220001)

VÂND apartament 3 came-
re, semidecomandat, ultra-
central. Tel. 0770823104. 
(C.160920220003)

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

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

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

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

VÂND casã ªte-
fãneºti, Coasta Câm-
pului. Tel. 0744668618. 

(C.050920220008)

VÂND casã ultracen-
tral, zona biserica 

Sf. Vineri, 5 camere, 
grãdinã, toate utili-
tãþile. 0744313866.  
(C.300820220011) 

VÂND casã la 5 km de 
Piteºti, Ciocãnãi, toate 
utilitãtile, preþ negocia-
bil. Tel. 0757370890. 
(C.260920220001)

TERENURI
VÂND teren 

Moºoaia, stradal, 
utilitãþi la stradaã. 
Tel. 0740135566. 
(C.300820220012)

VÂND teren zona Ru-
cãr,  500 mp, preþ 45 
euro/ mp negocia-
bil. Tel. 0740096704. 
(C.260820220001)

VÂND teren carti-
er Nord- Piteºti, 320 
mp. Tel. 0740968881. 
(C.200920220013)

VÂND teren la mun-
te, pretabil cabanã, 
500 mp, Poieniþele 
Vâlsanului, lângã 
Brãdet, în apropi-
erea pârtiei de ski 

Moliviº. 0744313866. 
(C.300820220013) 

OFERTÃ! 4.600 
intravilan, 10 km de 
Piteºti, toate utili-
tãþile, 5 euro/mp. 
Tel. 0720411585 

(C.140920220006)

TEREN, str. Olteni, 420 mp, 
55 euro/ mp. 0720011721. 
(C.200920220006)

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

ÎNCHIRIERI
PRIMESC în gaz-
dã o fatã, Popa ªap-
cã. Tel. 0720505948. 
(C.140920220011)

OFER închiriere aparta-
ment 3 camere, cartier 
Craiovei, vedere 2 pãrþi, 
parter înalt, preferat soci-
etãþi comerciale, eventual 
vânzare. Tel. 0723381710.  
(C.070920220014)

OFER închiriere gar-
sonierã, ultracentral, 
termen lung, 1.000 
lei. 0745082411. 
(C.080920220008)

ÎNCHIRIEZ apartament, 
zona Dedeman, avan-
tajos. Tel. 0744963528. 
(C.090920220009)

OFER închiriere came-
rã+ grup sanitar, utilitãþi 
incluse, lângã Rectorat, 
900 lei. 0742221518. 
(C.200920220017)

OFER închiriere gar-
sonierã str. Indepen-
denþei, mobilatã, utila-
tã. Tel. 0762605804. 
(C.210920220010)

OFER spre închiriere  gar-
sonierã lângã LIDL-de-
pou. Tel. 0731535199. 
(C.210920220007)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, uti-
lat, Craiovei, preþ 1.000 
lei. Tel. 0749099250.  
(C.220920220001)

VÂND garsonierã Gãva-
na 3 etaj.1, confort 1, 
îmbunãtãþitã, negocia-
bil. Tel. 0727996320. 
(C.220920220003)

OFER spre închirie-
re garsonierã, Gãva-
na. Tel. 0722766434.  
(C.140920220016)

OFER spre închiriere 
apartament 2 camere ul-
trcentral, mobilat ºi utilat, 
lângã Universitatea Pi-
teºti. Tel. 0721252362. 
(C.160920220002)

OFER spre închiriere 
garsonierã, lângã Uni-
versitatea Brâncovea-
nu. Tel. 0742152791. 
(C.220920220004)

PRIMESC în gazdã zona 
Banat. Tel. 0761422382.  
(C.230920220009)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, zona Teilor- 
P.S-uri, complet mobilat ºi 
utilat. Tel. 0746769654. 
(C.260920220022)

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

VÂND 2 cripte Cimiti-
rul Sf. Gheorge, 50.000 
lei. Tel. 0733699399. 
(C.230920220002)

CUMPĂRĂRI
AUTO

CUMPÃR autoturism 
pentru program ra-
bla. Tel. 0745247111 
(C.220920220002)

IMOBILIARE
CUMPÃR aparta-
ment/ garsonierã în 
Piteºti. Ofer preþul zo-
nei. Tel. 0745170651. 
(C.140920220018)

SCHIMBURI
SCHIMB apartament 
2 camere, Banat cu 
garsonierã+ difere-
nþã. Tel. 0732475906.  
(C.260920220020)

PRESTĂRI
SERVICII

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

S.C. EXECUTĂ 
SERVICII de 
curăţenie şi 
dezinsecţie 

pentru SUBSOLURILE 
BLOCURILOR în toate 

zonele jud. Argeş. 
Tel. 0763043600.

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

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.

30.09.2022

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

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

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.

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

ŞANSE MAI MARI 
SĂ FINALIZAŢI 
TRANZACŢIA

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

INSTALATOR, bun 
profesionist ºi se-
rios. 0746440665. 
(C.260920220003)

EXECUT gresie, faia-
nþã, glet, lavabilã, par-
chet. Tel. 0737517135. 
(C.260920220013)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.260920220006)

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

DOMN caut doamnã singu-
rã sã convieþuim. Ofer toa-
te condiþiile. 0770728207. 
(C.140920220008)

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

DOMN, 48 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie/ cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.080920220003)

DOMN 62 ani,  pensi-
onar, fãrã vicii ºi obli-
gaþii, caut doamnã su-
fletistã, liniºtitã, pentru 
o relaþie serioasã. Rog 
seriozitate. 0744930174. 
(C.150920220003)

DOMN, 41 ani, salariat, 
locuinþã, permis condu-
cere, nefumãtor, nonal-
coolic, divorþat, 2 copii, 
doresc cunoºtinþã cu 
doamnã vârstã apropia-
tã, preferabil de la þarã, 

pentru prietenie/ cãsãto-
rie. Tel. 0733754450.  
(C.160920220005)

40 ani, auto ºi casã doresc 
doamnã, pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0753593689. 
(C.230920220003)

DOMN, 50 ani, fãrã obli-
gaþii doresc cunoºti-
nþã cu doamnã, vârstã 
apropiatã. 0743356969.  
(C.260920220011)

ANIMALE
Anunţuri la telefon

VÂND 2 porci, 180 kg. 
0765224533. 

ANGAJĂRI
ANGAJEZ croitorea-
sã. Tel. 0743356969.  
(C.220820220015)

FIRMÃ germanã angajea-
zã ºoferi cat. B, C, E( ates-
tat profesional 95), pentru 
Comunitate. Salariu net 
2.800 euro/ lunã. Se lucre-
azã 13 sãptãmâni urmate 
de 2 sãptãmâni de conce-
diu. 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)

ANGAJEZ muncitori în con-
strucþii. Tel. 0726019671. 
(C.130920220003)

S.C. ANGAJEAZÃ 
lãcãtuºi, sudori ºi mon-
tatori. Tel. 0736373575. 
(C.140920220003)

S.C. Angajeazã ope-
rator calculator cu per-
mis. Tel. 0736373575.  
(C.140920220004)

ANGAJEZ ºofer TIR 20 
tone, pentru intern, cur-

se locale, seara acasã; 
comunitate, 90 euro/ 
zi. Tel. 0722351069.  
(C.140920220005)

ANGAJEZ croitoreasã 
sau cusãtoare cu sau 
fãrã experienþã, tapiþe-
rie auto. Program fle-
xibil. Tel. 0747823320.  
(C.200920220016)

RESTAURANT Na-
zar angajeazã femeie 
în bucãtãrie, bucãtar, 
ospãtar ºi ajutor bu-
cãtar. Tel. 0743272727. 
(C.200920220007)

SERVICE Auto nou an-
gajeazã: mecanici auto 
cu experienþã ºi electri-
cieni auto cu experienþã. 
Salariu motivant, condiþii 
de lucru excepþionale. 
0761430412; 0762678087.  
(C.140920220022)

FIRMÃ de transport din 
Luxemburg angajeazã 
ºoferi cat. B, C, E,( ates-

tat profesional 95) cu 
respectarea pachetului 
de mobilitate. Plata 14,5 
euro/ orã. Camioane noi, 
Euro 6, prevãzute cu toa-
te sistemele de confort 
pentru ºoferi. Detalii la tel. 
0032466197803. C.V. -uri 
le e-mail: info@gvlexpress.
lu (C.140920220015)

ANGAJEZ ºofer 3.5 t, tur- 
retur. Tel. 0770297588. 
(C.150920220007)

ANGAJEZ urgent barman ºi 
ospãtãriþe, perioadã înde-
lungatã. Tel. 0724323985.  
(C.190920220012)

ANGAJEZ ºofer TIR, cur-
se interne. Salariu avan-
tajos. Tel. 0740076214. 
(C.190920220016)

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

ANGAJEZ fatã pentru vân-
zare plante. 0725183581.  

(C.230920220005)

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

CURS agenþi securitate 
ºi responsabil gestionare 
deºeuri. Tel. 0756364499.  
(C.230920220008)

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

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

S.C. ESE Prusa Logistics 
angajeazã dispecer tran-
sport. Limba Turcã consti-
tuie avantaj. C.V. -uri la e- 
mail: info@eseprusa.com  
(C.260920220007)

FIRMÃ Bradu angaje-
azã muncitori necalifi-
caþi. Tel. 0761649138.  
(C.260920220018)

ANGAJÃM agenþi de se-
curitate pentru instituþii 
din Bucureºti. Salariu net 
1.900 lei+ transport gratuit. 
Tel. 0722280144.   

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!

Angajăm în condiţii avantajoase personal cu experienţă:

n    SUDORI AUTORIZAŢI n    LĂCĂTUŞI 
MECANICI şi INSTALATORI n VOPSITORI.
Aşteptăm CV-urile la adresa: zoica.constantin@grouptib.com

  Informaţii, la tel.:   +40 754.074.889 / +40 747.198.704.

Anunţ public 
privind depunerea solicitării de emitere 

a acordului de mediu
    MUNICIPIUL PITEŞTI anunţă publicul in-
teresat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul „Amena-
jare platforme containere îngropate” propus a 
fi amplasat în municipiul Piteşti, cartier Trivale, 
jud. Argeş. 
   Informaţiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Argeş,  str. Egalităţii, 
nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul MUNICIPIUL 
PITEŞTI din Piteşti, str. Victoriei, nr.24, ju-
deţul Argeş, în zilele de luni până joi, între orele 
09:00 și 13:00.
     Observaţiile publicului se primesc zilnic, la 
sediul APM Argeş, str. Egalităţii nr. 50A, jud. 
Argeş. 

S.C. angajează: 
- OPERATORI TERMO-
FORMARE (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.
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Pensiune din Pitești 
angajează:

- BUCĂTAR, 
salariu 2.700 lei

- AJUTOR DE 
BUCĂTAR, 

salariu 2.300 lei. 
Relații, la tel. 

0744.313.776.

CENTER TEA ANGAJEAZĂ

 CONDUCĂTOR 
AUTOBASCULANTĂ 8X4, 

Tel. 0732.406.680.

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

SC DELTA PLUS TRADING SRL angajeaza 
MECANIC-VULCANIZATOR AUTO. 

Tel. 0744 626 101.

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; Anga-
jament 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. 

S.C. ANGAJEAZĂ 
ŞOFERI cat. B, 

în comuna Miceşti. 
Salariu 2.400 lei + 
200 lei/ 1.000 km. 
Tel. 0722444421. 

ANGAJEZ 

VÂNZĂTOR 
CHIOŞC PRESĂ, 

zonă centrală. 
Tel. 0348/445460.

RESTAURANT 
angajează urgent în 
condiţii avantajoase 

AJUTORI 
BUCĂTARI. 

Tel. 0746250664.

Companie de construcții în 
plină dezvoltare își mărește echipa! 

Angajăm MUNCITORI NECALIFICAȚI, 
FIERARI, DULGHERI ȘI ZIDARI, 

în condiții avantajoase: 
asiguram transport către șantier, tichete de 

masă, salariu în funcție de performanța ! 
Vino în echipa noastră de profesioniști!

ANGAJĂM PERSONAL CALIFICAT:

n   TÂMPLARI  n  RIGIPSARI
n  ZUGRAVI  n  FAIANŢARI.
Aşteptăm CV-urile la adresa: zoica.constantin@grouptib.com

  Informaţii, la tel.:   +40 754.074.889 / +40 747.198.704.

S.C. RUVA CORA S.A. – în faliment, cu sediul social în 
loc. Leordeni, nr. 567, jud. Argeş; cod de identificare fis-
cală: 197582, număr de ordine în registrul comerţului: 
J03/555/1991, dosar nr. 439/1259/2013, prin lichidator BIO 
CONSULT S.P.R.L., organizează licitaţii publice deschise 
cu strigare pentru vânzarea bunurilor mobile din patri-
moniu, la următorele prețuri de pornire a licitațiilor: Rez-
ervor POLSTIF cilindric A-6 Serie 385 = 1 bucată = 11.435 
lei; Cazan metalic - CT – 10000 litri = 1 bucată = 1.140 lei; 
Rezervor metalic cilindric+conic FS – 15000 litri = 2.850 lei; 
Rezervor metalic cilindric FS – 28000 litri = 1 bucată = 3.990 
lei; Rezervor metalic cilindric FS – 300 litri = 1 bucată = 570 
lei; Rezervor PVC FS = 1 bucată = 343 lei; Rezervor POL-
STIF cilindric A-5 seria 384 = 1 bucată = 11.435 lei; Rezervor 
POLSTIF cilindric FS = 1 bucată = 2.556 lei; Rezervor POL-
STIF cilindric FS= 1 bucată = 1.900 lei; Rezervor POLSTIF 
cilindric FS = 4 bucăți = 45.739 lei; Rezervor POLSTIF cil-
indric FS = 1 bucată = 10.330 lei; Rezervor metalic cilindric 
FS - 11800 litri = 1 bucată = 3.420 lei. Menționăm faptul că 
asupra acestor bunuri mobile a fost notat sechestrul asigura-
tor din dosarul penal nr. 161/D/P/2009 prin Actul Adminis-
trativ nr. FN, din 11/11/2009 emis de Ministerul Public (or-
donanţa nr. 161/D/P/2009 din 07.10.2009 emisă de Directia 
de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată 
și Terorism - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
și Justiţie). Licitaţiile o să aibă loc în datele de 29.09.2022; 
06.10.2022; 13.10.2022 și 20.10.2022, ora 10.00,  la sediul pro-
fesional al lichidatorului din mun. Piteşti, str. Mr Şonţu, bl. 
D6, sc. B1, ap. 1, jud. Argeș.Toţi cei care posedă un drept real 
asupra bunurilor scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţi-
unea decăderii, să facă lichidatorului dovada acestuia până în 
ziua licitaţiei. În vederea participării la licitaţie, ofertanţii vor 
depune la sediul lichidatorului, cel mai târziu până la ora lici-
taţiei oferta de cumpărare, dovada plăţii cauţiunii în cuantum 
de 10 % din preţul de pornire al licitaţiei în contul unic de in-
solvență deschis pe numele debitoarei la Libra Internet Bank 
Pitești, dovada cumpărării caietului de sarcini în cuantum de 
1.000 lei (chitanţa, în copie); cererea de participare la licitaţie 
publică şi oferta de cumpărare cu specificarea bunului; împut-
ernicire în cazul persoanelor juridice; acordul de acceptare a 
documentaţiei, condiţiilor, termenilor şi clauzelor Caietului 
de sarcini. Relaţii la tel. 0248.217428.

S.C. ARTEMIS M.L. COMPANY S.R.L.- în faliment, in 
bankruptcy, en faillite – CIF 3666837, J03/520/1993, Dosar 
nr. 895/1259/2005, prin lichidator S.P. Bio Consult S.P.R.L., 
organizează licitaţie publică deschisă cu strigare pentru 
vânzarea bunurilor mobile ale debitoarei: mașini de cusut 
și echipamente tehnologice - conform inventar, la 90% din va-
loarea de evaluare. Valorificarea acestor bunuri se va face prin 
licitație publică cu strigare conform aprobării adunării gener-
ale a creditorilor din data de 07.07.2022. Prima licitaţie pentru 
vânzarea bunurilor mobile va avea loc la data de 06.10.2022 
ora 10.00, la sediul profesional al lichidatorului din Piteşti, str. 
Mr Şonţu, bl. D6, sc. B1, ap.1. În caz de neadjudecare, licitațiile 
vor fi reluate în zilele de 20.10.2022; 03.11.2022; 17.11.2022 și 
08.12.2022, la aceeași oră și în același loc. În vederea partic-
ipării la licitaţie, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului, 
cel mai târziu până la ora licitaţiei oferta de cumpărare, dovada 
plăţii cauţiunii în cuantum de 10 % din preţul de pornire al lic-
itaţiei., dovada cumpărării caietului de sarcini în cuantum de 
200 lei (chitanţa, în copie); cererea de participare la licitaţie 
publică şi oferta de cumpărare cu specificarea bunului; împut-
ernicire în cazul persoanelor juridice; acordul de acceptare a 
documentaţiei, condiţiilor, termenilor şi clauzelor Caietului de 
sarcini întocmit pentru vânzarea bunurilor aflate în patrimo-
niul societății debitoare. Contul în care se va achita cauţiunea 
este RO91 BREL 0002 0009 8114 0100 deschis la LIBRA BANK 
S.A. Pitești. Relații la telefon 0248217428.
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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 BE-
TONIST u LĂCĂTUŞ MECANIC u INSTALATORI u  

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

Relaţii, la telefoane: 0722844986, 0724509988.

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.

HOTEL VICTORIA 
angajează:  n OSPĂTARI 

n BARMANI 
n RECEPTIONERE 

n FEMEI DE SERVICIU 
n  MASEURI. 

Tel. 0727.461.251, 
0722.320.047.

MEGA VISION WORK 
SRL angajeaza 
pentru Pitesti 
SUDORI 

cu sau fara experienta. 
Tel. 0751.092.005.

SC TECHWISE ELECTRONICS SRL angajează: 
n OPERATOR ASAMBLARE 
n PROGRAMATORI RUBY ON RAILS, FLUTTER şi EM-
BEDDED.
n PROGRAMATOR ROBOŢI INDUSTRIALI cu sau fără 
experienţă (cunoştinţe programare). 

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

0756.362.072 /CV-uri: secretariat@techwise.ro.

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   Con-
diţii 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.

RESTAURANT BASCOV 
angajează 

AJUTOR BUCĂTAR.
Rugăm seriozitate.

Relații, le tel. 
0732438924

ALFA ROM angajeaza 

MANAGER DE PROIECT.
Se cauta persoana cu buna experienta in real-
izarea 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.

Specializată în 
fabricarea de piese 

auto pentru
 motorsport şi industria automotive

ANGAJEAZĂ: 
- Tehnicieni/operatori finisare piese
- Operatori vopsitorie
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

ANGAJAM:

- CONFECTIONERI 
- CUSATORI. 

Tel. 0720.638.047.

ANGAJEZ
 MUNCITOR 

NECALIFICAT. 
Tel. 0746293114. 

S.C. ANGAJEAZĂ 
LUCRĂTORI 

ÎN 
CONSTRUCŢII. 

Tel. 0760232085.

SOCIETATE 
ANGAJEAZĂ: 
n BULDO-

EXCAVATORIST 
n SUDORI n  LĂCĂTUŞI 

MECANICI 
Tel. 0720.689.965.

Firma de construcţii 
angajează 

INGINER 
CONSTRUCȚII 

CIVILE 
cu/fără experiență.
Tel. 0761.348.179.

Cotidianul Top angajează pe 
perioadă nedeterminată 

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

minimă: operare calculator. 
Tel. 0748.192.233.

PENSIUNE din Pitești 
ANGAJEAZĂ 

BUCĂTAR şi AJU-
TOR de BUCĂTAR. 
Tel. 0744.313.776.

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; evi-
denta contabila pentru societati comerciale 
•ADMINISTRATOR IMOBILE - DE CONDOMINII (ADMINISTRATOR BLOC) 
ATENTIE! Conform legii 196/2018, ca sa puteti profesa, trebuie  sa detineti un CERTIFICAT DE CALIFICARE.

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

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

CURSUL DE STIVUITORIST - calificare si autorizaţie ISCIR. 
ÎNSCRIERI ŞI RELAŢII  PÂNĂ LA DATA DE 27 OCTOMBRIE 2022   

CURSURILE SE ORGANIZEAZĂ ÎN SĂLI DE CLASĂ MODERNE DIN INCINTA CASEI SINDICATELOR ȘI 
PRACTICA ÎN ATELIERE DE SPECIALITATE 

Certificatele eliberate poartă antetele Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, recunoscute national si international.

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

•LUCRĂTOR ÎN COMERȚ
•BUCĂTAR - practica în 
restaurant, cu preparate 
culinare        
• OSPĂTAR-CHELNER - 
practica în restaurant
•COFETAR - pratica în 
laborator de cofetărie - 
patiserie

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

TENCUITOR
•MONTATOR PEREȚI şi 
PLAFOANE GHIPS CAR-
TON              
 •DULGHER, TÂMPLAR, 
PARCHETAR
•FIERAR BETONIST
•CONSTRUCTOR CĂI FE-
RATE

IMPORTANT!!! Înscrierile se fac la sediul nostru sau online pe site-ul nostru: 
google atparges.ro. Pentru înscrieri online vă rugăm să ne contactaţi.

• CURS INFIRMIER. ÎN SISTEMUL SANITAR ESTE NEVOIE DE INFIRMIERI!!!

ÎN ATENŢIA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE ORGANIZĂM CURS DE COMPETENŢE ÎN 
LIMBA ROMÂNĂ PENTRU ANGAJAŢII STRĂINI ÎN VEDEREA OBŢINERII UNEI CALIFICĂRI

  CURS NOU!!!  • INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE

27 OCTOMBRIE 2022

Angajez 
ȘOFER 

CATEG B, 
depozit materiale 

construcții Bascov. 
Tel. 0799.090.083.

SC ZIP ESCORT SRL 
angajează în condiţii 

avantajoare, DISPECERĂ 
supraveghere camere 
video şi AGENŢI de 

SECURITATE. Relaţii, la 
telefon: 0731.010.266 - 

Iordache Dorel

FABRICĂ DE CONFECŢII ANGAJEAZĂ 

CONFECŢIONERI şi 
CTC- ist cu experienţă, 

PERSONAL CURĂŢAT şi AMBALAT
 fără experienţă. 

Detalii, la tel. 0726385184. 
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