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VÂNZĂRI
DIVERSE

VÂND prune Anaspet 
pentru þuica, Malu 

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

5268) 

VÂND pianinã cu 
corzi( instrument 

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

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

Anunţuri la telefon
VÂND cãruþã, gâºte, iepuri, 
vacã, lemne de foc, balo-
ti fân, butoaie( gratis). Tel. 
0729321359.

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

APARTAMENTE
2 camere

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, Kaufland- Nord. 
Tel. 0762677745. 
(C.160920220001)

VÂND apartament 2 ca-
mere, cf. 1, Exerciþiu, lân-
gã izvor. 0742085490.  
(C.110520220006)

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

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

CRAIOVEI- Kaufland, 
et. 1, 42 mp, disponibil, 
44.000 euro. 0735550223.  
(C.280920220004)

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

APARTAMENTE
3 camere

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 ultracen-
tral, zona biserica 

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

VÂND casã ªte-
fãneºti, Coasta Câm-
pului. Tel. 0744668618. 
(C.050920220008)

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 la munte, 
pretabil cabanã, 

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

Moliviº. 0744313866. 
(C.300820220013) 

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

(C.140920220006) 

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

SPAŢII
SUBÎNCHIRIEZ spaþiu co-
mercial zona Nord, 15 mp, 
200 euro. 0723501860 
(C.280920220007)

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

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

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

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)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, cf. 1, de-
comandat, et. 3, mobilat, 
utilat, centralã nouã, la 
50 m de liceul Ion Bar-
bu, staþie autobuz aproa-
pe, Tel. 0748149155.  
(C.270920220002)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, Tu-
dor Vladimirescu, con-
venabil. 0770641345. 
(C.270920220007)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, semide-
comandat, str. Exerciþiu( 
vis-a-vis ºcoala generalã 
2). Tel. 0735525775.

LOCURI DE VECI
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)

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

SERVICII
ÎNGRIJIRE

PERSOANÃ cu handi-
cap caut meseriaº sã mã 
ajute la amplasarea unei 
balustrade simple de 2 m. 
0748214629.

PRESTĂRI
SERVICII

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

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

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

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

S.C. EXECUTĂ 
SERVICII de 
curăţenie şi 
dezinsecţie 

pentru SUBSOLURILE 
BLOCURILOR în toate 

zonele jud. Argeş. 
Tel. 0763043600.

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

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

PIERDERI
PIERDUT certificat consta-
tator eliberat de Camera 
de Comerþ Argeº, aparþi-
nîmd s.c Trici Bijoux s.r.l, 
CUI RO 41150994, cod 
CAEN 4791. Se declarã 
nul. (C.280920220002)

PIERDUT certificat consta-
tator cu spaþiu închiriat în 
Piteºti cartier Trivale apa-
rþinînd s.c Trici Bijoux s.r.l, 
cod CAEN  4779, CUI. RO. 
41150994. Se declarã nul. 
(C.280920220003)

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

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

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. 
(C.270920220008)

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

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

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

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

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

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)

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

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
VÂND cãþeluºi Cio-
bãneºti Carpatini, rasã 
purã, preþ negocia-
bil. Tel. 0725183581. 
(C.270920220003)

ANGAJĂRI
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)

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)

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)

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 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)

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)

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)

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)

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

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

ANGAJÃM agenþi de se-
curitate pentru zona Oarja, 
pod Autostradã (ºi pensi-
onari). Tel. 0742265504. 
(C.270920220001)

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

ANGAJÃM agenþi de se-
curitate pentru instituþii 
din Bucureºti. Salariu net 

1.900 lei+ transport gratuit. 
Tel. 0722280144.   

ANGAJEZ croitoreasã 
sau cusãtoare cu sau 
fãrã experienþã, tapiþe-
rie auto. Program fle-

xibil. Tel. 0747823320.  
(C.200920220016)

ANGAJEZ menajerã ºi 
recepþionerã pentru ho-
tel. Tel. 0722530488. 
(C.280920220001)

Ziarul nostru îşi rezervă dreptul de a-şi selecta 
clienţii pentru anunţurile de mică publicitate.
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S.C. ANGAJEAZĂ 
ŞOFERI cat. B, 

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

ANGAJEZ
VÂNZĂTOARE

MAGAZIN PENEŞ
- carne şi preparate 

din  carne. 
Tel. 0737327466.

RESTAURANT 
angajează urgent în 
condiţii avantajoase 

AJUTORI 
BUCĂTARI. 

Tel. 0746250664.

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.

Angajăm PERSONAL pentru MONTAJ 
şi REPARAŢII PRELATE autocamioane. 

Detalii la tel. 0748 082 558.

   ANUNȚ
Privind concesionea pin licitație publică a unui spatiu  

din domeniul public al Comunei Micești
COMUNA MICEȘTI organizează în data de 21.10.2022 
licitație publică pentru concesionarea pe o perioada de 5 
ani a unui spațiu în incinta Dispensarului uman, cu desti-
nația de Cabinet medical familie 1 și o suprafață totală de 
96,19 mp, reprezentând 58,24 mp cabinete si sala de trata-
ment  si 37,95 mp spații comune, care va fi folosita cu des-
tinația Cabinet medic familie 1 în incinta Dispensarului 
uman din Comuna Micești, sat Micești, strada Principală, 
proprietatea Comunei Micești, , cu prețul de pornire de 1,5 
Euro/mp/lună respectiv 7,42  lei/mp/ luna.
Documentația necesară licitației se poate ridica de la sediul 
Pirmariei Comunei Micești.
Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0248234002 
/0769096974 sau la sediul Primăriei Comunei Micești.

Primar, Ing. Voicu Dumitru

ANUNȚ
Privind concesionea pin licitație publică a unui spatiu  

din domeniul public al Comunei Micești
COMUNA MICEȘTI organizează în data de 21.10.2022 
licitație publică pentru concesionarea pe o perioada de 5 ani 
a unui spațiu în incinta Dispensarului uman, cu destinația 
de Cabinet medical familie 2 și o suprafață totală de 73,83 
mp, reprezentând 35,88  mp cabinete si 37,95 mp spații co-
mune, care va fi folosita cu destinația Cabinet medic familie 
2 în incinta Dispensarului uman din Comuna Micești, sat 
Micești, strada Principală, proprietatea Comunei Micești, cu 
prețul de pornire de 1,5 Euro/mp/lună respectiv 7,42  lei/
mp/ luna .
Documentația necesară licitației se poate ridica de la sediul 
Primăriei Comunei Micești.
Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0248234002 
/0769096974 sau la sediul Primăriei Comunei Micești.

Primar, Ing. Voicu Dumitru

   ANUNȚ
Privind concesionea pin licitație publică a unui spatiu  

din domeniul public al Comunei Micești
COMUNA MICEȘTI organizează în data de 21.10.2022 
licitație publică pentru concesionarea pe o perioada de 5 
ani a unui spațiu în incinta Dispensarului uman, cu desti-
nația de Cabinet medical stomatologie și cu suprafață totală 
de 62,32 mp, reprezentând 24,38 mp cabinet si 37,95 mp 
spații comune, care va fi folosit cu destinația Cabinet medic 
stomatologie în incinta Dispensarului uman din Comuna 
Micești, sat Micești, strada Principală, proprietatea Comu-
nei Micești, , cu prețul de pornire de 1,5 Euro/mp/lună re-
spectiv 7,42  lei/mp/ luna.
Documentația necesară licitației se poate ridica de la sediul 
Pirmariei Comunei Micești.
Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0248234002 
/0769096974 sau la sediul Primăriei Comunei Micești.
 Primar, Ing. Voicu Dumitru

ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator judiciar in dos-
arul 257/1259/2018 aflat pe rolul Tribunalului Specializat 
Argeș, oferă spre vânzare prin licitație deschisa cu strigare 
in 04.10.2022 ora 14:30, in data de 11.10.2022 ora 14:30 si in 
data de 17.10.2022 ora 14:30 in Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. 
Argeș: Proprietate imobiliară situata in Micesti, jud. Argeș, 
compusă 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 pretul 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 dosarul 
24987/3/2021 aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VII 
a Civila, oferă spre vânzare prin licitație deschisa cu strigare 
in 04.10.2022 ora 16:30 si in data de 11.10.2022 ora 16:30 in 
Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Argeș: Mijloace fixe formate din 
mai multe Laptop Hp, sisteme pc, dextopuri Lenovo la pretul 
total de 75.572 lei + TVA; Mijloace de transport formate din 
Autoturisme Dacia Duster, Dacia Doker si Dacia Logan la pre-
tul total de 976.929 lei + TVA; Mijloace fixe dispecerat la prețul 
total de 410.289 lei + TVA; aparatura formata din Multifunc-
tional HP Laserjet si sistem lenovo la pretul total de 9.066 lei 
+ TVA si Obiecte de inventar la pretul total de 475.913 lei + 
TVA. Pot participa la licitație persoane fizice sau juridice care 
fac dovada achitării unei garanții de 10% din valoarea totala a 
bunurilor. Detalii se obțin la adresa de e-mail: argesinsolv@
yahoo.com 

Firma de construcţii 
angajează 

INGINER 
CONSTRUCȚII 

CIVILE 
cu/fără experiență.
Tel. 0761.348.179.

Angajez 
ȘOFER 

CATEG B, 
depozit materiale 

construcții Bascov. 
Tel. 0799.090.083.

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

nedeterminată + bonusuri. 
Tel. 0722.247.801.

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

nedeterminată + bonusuri. 
Tel. 0722.247.801.

ANGAJAM:

- CONFECTIONERI 
- CUSATORI. 

Tel. 0720.638.047.

ANGAJEZ
 MUNCITOR 

NECALIFICAT. 
Tel. 0746293114. 

S.C ANGAJEAZĂ 
OPERATORI MASE 

PLASTICE. 
Tel. 0748886778.

Pensiune din Pitești 
angajează:

- BUCĂTAR, 
salariu 2.700 lei

- AJUTOR DE 
BUCĂTAR, 

salariu 2.300 lei. 
Relații, la tel. 

0744.313.776.

ANGAJEZ FEMEIE 
pentru curăţenie în 

BUCĂTĂRIE - 
RESTAURANT, 

program: 12.00 - 16.00. 
Tel. 0731.140.370. 

S.C. ANGAJEAZĂ 
INSTALATORI 

cu experienţă sau în-
cepători. Salariu atractiv. 
Se oferă maşină de servi-

ciu. Tel. 0747212927. 

CONSTRUCT EVAL PROIECT SRL, cu sediul social în Oraş 
Ştefăneşti, sat Ştefăneştii Noi, str. Oana Brătianu nr. 50,  jud. 
Argeş, având cod de identificare fiscală 21113428 si înmatric-
ulată la  ORC Argeş sub numărul J03/352/2007, prin judiciar 
Projuridic IPURL, organizează licitaţie publică deschisă cu 
strigare in zilele de 3, 10, 17 octombrie 2022 ora 9:30, la  se-
diul  UNPIR Filiala Argeş  din mun. Piteşti, B-dul I.C. Brătianu, 
nr.10, bloc B2, mezanin, jud. Argeş, pentru vânzarea Autotur-
ismului Dacia Logan cu numar de inmatriculare  AG-11-UXS 
al cărei preţ de pornire licitaţie fără TVA este de  3200 lei 
În toate cazurile ofertanţii vor trebui să depună o cerere de par-
ticipare la licitaţie ce va fi însoţită de următoarele documente: 
dovada achitării cauţiunii de minim 10% din preţul de pornire 
la licitaţie în contul Construct Eval Proiect SRL  nr.   RO53 
BREL 0002 0007 1418 0100 deschis la Libra Internet Bank;  
copie Certificat de înregistrare firma; Imputernicire pentru cel 
ce reprezinta firma la licitaţie; copie carte de identitate a celui 
ce participă la licitaţie; până in ziua premergatoare licitaţiei ora  
12.00, la adresa de email projuridic2010@yahoo.com  origina-
lele urmând a fi prezentate în ziua licitaţiei.
Pentru ofertanţii care nu vor fi declaraţi adjudecatari această 
cauţiune urmează să fie restituită , la cerere, în termen de trei 
zile lucrătoare.  Preţul integral al bunurilor adjudecate urmează 
a fi achitat în termen de maxim 30 zile de la data licitaţiei. 
Predarea  si facturarea bunurilor va fi facută după achitarea in-
tegrală a acestora. 
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic intre orele 10 - 14 la 
telefon  0729 980 402 lichidator judiciar. 

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere 
a acordului de mediu

S.C. SMART PLAST SOLUTIONS S.R.L anunță publicul in-
teresat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Proiect pentru productia de energie 
electrica din surse regenerabile de energie solara de 1.584 
MWp”, propus a fi amplasat în orasul Mioveni, str. Depozitelor 
nr.1A, cartier Clucereasa, jud. Argeș.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul 
APM Argeș, str. Egalității nr. 50A, jud. Arges și la sediul PRI-
MARIEI MIOVENI din orasul Mioveni, județul Argeș, in zilele 
de luni pana joi, între orele 9-13.
Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Argeș, 
str. Egalitătii nr. 50A, jud.Argeș.
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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.

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.

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

SOCIETATE 
ANGAJEAZĂ: 
n BULDO-

EXCAVATORIST 
n SUDORI n  LĂCĂTUŞI 

MECANICI 
Tel. 0720.689.965.

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 DELTA PLUS TRADING SRL angajeaza 
MECANIC-VULCANIZATOR AUTO. 

Tel. 0744 626 101.

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.

RESTAURANT BASCOV 
angajează 

AJUTOR BUCĂTAR.
Rugăm seriozitate.

Relații, le tel. 
0732438924

ANGAJEZ 

VÂNZĂTOR 
CHIOŞC PRESĂ, 

zonă centrală. 
Tel. 0348/445460.

S.C. ANGAJEAZĂ 
LUCRĂTORI 

ÎN 
CONSTRUCŢII. 

Tel. 0760232085.

ANGAJEZ 
VÂNZĂTOARE 

COFETĂRIE 
cu experienţă. 

Tel. 0729.886.887.

Cotidianul Top angajează pe 
perioadă nedeterminată 

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

minimă: operare calculator. 
Tel. 0748.192.233.

MARI REDUCERI DE TAXE!!!
AICI SE ÎNVAȚĂ O MESERIE!

ALEGEȚI FORMAREA PROFESIONALĂ DE CALITATE !!!
ATP ARGEȘ 1990-CASA SINDICATELOR ETAJ 1, SECRETARIAT A, ULTRACENTRAL

ANUNȚĂ DESCHIDEREA GENERALĂ DE CURSURI 
DE CALIFICARE A ANULUI 2022, JOI

• OPERATORI INTRODUCERE, VALIDARE,PRELUCRARE DATE -  CURS DE CALIFICARE AUTORIZAT 
DE MINISTERUL MUNCII ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
• SECRETARIAT INFORMATIZAT - in colaborare cu Centrul de Pregatire în Informatica, 
Bucuresti - 500 RON
• IMPORTANT! Cursul de CONTABILITATE, CURS DE CALIFICARE AUTORIZAT DE MINISTERUL 
MUNCII ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE – pentru toti intreprinzatorii particulari; 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

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!
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