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OFERTE SERVICIU
l SC Arcade Cafe SRL angajează 1 
ajutor bucătar și 2 ajutor ospătar. 
CV-urile se depun la: tia@indica7.ro 
până la data de 14.04.2020. Doar 
candidații selectați vor fi contactați.

l Asociația Moșia Bunicilor angajează 
2 femeie de serviciu. CV-urile se depun 
la: tia@indica7.ro până la data de 
14.04.2020. Doar candidații selectați 
vor fi contactați.

l  Unitatea de Asistenţă Medico 
Socială, cu sediul în Orașul Boldești 
Scăeni, str.Calea Unirii nr.57, judeţul 
Prahova, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţie contractuale vacante 
de: -Infirmieră debutantă -normă 
întreagă -1 post, conform H.G. nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
08.05.2020, ora 11.00; -Proba interviu 
în data de 08.05.2020, ora 13.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii și vechime: 
studii medii de specialitate; vechime 
-nu este cazul. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a la sediul UAMS, 
Calea Unirii nr.57, Boldești Scăeni, 
Jud.Prahova. Relaţii suplimentare la 
sediul: UAMS Calea Unirii nr.57, 
Boldeșt i  Scăeni ,  Jud.Prahova, 
persoană de contact: Coman Maria, 
telefon 0244.211.383.

DIVERSE
l Informare:  Această informare este 
efectuată de Primăria comunei Sisești, 
județul Mehedinți ce intenționează să 
solicite la SGA Mehedinți, aviz modifi-
cator de gospodărire a apelor pentru 
realizarea proiectului Stație de tratare 
apă și suplimentare debit de apă la 
gospodăria de apă Noaptesa, comuna 
Sisești, județul Mehedinți. Această 
investiție este o extindere a investiției 
existente. Ca rezultat al investiției vor 
rezulta ape uzate care vor fi colectate 
în bazin etanș vidanjabil.Această soli-
citare de aviz este conformă cu preve-
derile Legii Apelor nr. 107/1996, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Persoanele care doresc să obțină infor-
mații suplimentare cu privire la solici-
tarea avizului de gospodărire a apelor 
pot contacta solicitantul de aviz la 
adresa menționată. Persoanele care 
doresc să transmită observații, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitan-
tului după data de 06.04.2020.

l SC Sweet Gold SRL, cu sediul in 
loc. Sat Madrigesti, Com. Brazii, nr 
121C, DJ708, jud. ARAD, telefon 
0760.241.239, înmatriculată la regis-
trul comerţului sub nr. J02/571/2016, 
având codul fiscal nr. RO35964300, 
dorește să obţină autorizaţie de mediu 
pentru punctul de lucru din loc. Sat 
Madrigesti, Com. Brazii, nr 121C, 
D J 7 0 8 ,  j u d .  A R A D ,  t e l e f o n 
0760.241.239, unde se desfășoară acti-
vităţile de : 0149 Cresterea altor 
animale (albine), 1085 Fabricarea de 

mancaruri preparate, 1086 Fabricarea 
preparatelor alimentare omogenizate 
si alimentelor dietetice, 1089 Fabri-
carea altor produse alimentare n.c.a., 
4638 Comerț cu ridicata specializat al 
altor alimente, inclusiv peste, crus-
tacee si moluste, 4729 Comerț cu 
amănuntul al altor produse alimen-
tare, in magazine specializate, 4791 
Comerț cu amănuntul prin interme-
diul caselor de comenzi sau prin 
Internet, 5210 Depozitări, 7120 Activi-
tăți de testari si analize tehnice, 8292 
Activități de ambalare, în scopul 
productiei, procesarii si comercializarii 
produselor apicole, având ca princi-
pale faze ale procesului tehnologic 
următoarele: producere, procesare si 
comercializare produse apicole. Măsu-
rile de protecţie a factorilor de mediu: 
Apă: nu este cazul; Aer: nu este cazul; 
Sol: nu este cazul; Gestiunea deșeu-
rilor: contract de salubrizare cu opera-
torul local. Observaţiile publicului 
formulate în scris/informaţiile privind 
potenţialul impact asupra mediului se 
depun/pot fi consultate la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului Arad, 
S p l a i u l  M u r e ș u l u i  F N ,  t e l . 
0257/280331; 0257/280996, în timp de 
zece zile lucrătoare după data publi-
cării prezentului anunţ.

l SC SMF Company SRL, titular al 
proiectului “Amplasare Spălătorie 
Auto”, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de înca-
drare de către APM Timiș de a nu se 
supune evaluării impactului asupra 
mediului, evaluării adecvate și evalu-
ării impactului asupra corpurilor de 
apă în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru 
proiectul “Spălătorie în Sistem Auto-
servire, Amenajare Acces Auto și 
Împrejmuire”, propus a fi amplasat în 
com.Giroc, intravilan, CF nr.415529, 
nr. top. 415529, jud. Timiș. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la 
sediul autorității competente pentru 
protecția mediului APM Timiș din 
municipiul Timișoara, B-dul.Liviu 
Rebreanu, nr.18-18A, în zilele de 
luni-joi, între orele 8.00-16.30, vineri, 
între orele 8.00-14.00, precum și la 
următoarea adresă de internet: http://
apmtm.anpm.ro- Secţiunea Acorduri 
de mediu. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării 
anunțului pe pagina de internet a 
autor i tă ț i i  competente  pentru 
protecția mediului.

ADUNĂRI GENERALE
l Completare Convocator. Având în 
vedere solicitarea formulată prin 
adresa nr. 113/08.04.2020, înregistrată 
la ROMAERO nr. 4222/08.04.2020 de 
către Fondul Proprietatea, în calitate 
de acţionar al ROMAERO S.A. ce 
deţine 18,8798% din capitalul social, 
respectiv 1.311.691 acţiuni, de comple-
tare a ordinii de zi a ședinţei Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor 
din data de 27/28.04.2020, în confor-
mitate cu prevederile art. 1171 din 
Legea nr.31/1990 republicată și 
D e c i z i a  C . A .  R O M A E R O  n r. 

14/08.04.2020, Consiliul de Adminis-
traţie al ROMAERO S.A. completează 
ordinea de zi a  Adunării Generale 
E x t r a o r d i n a r e  a  A c ţ i o n a r i l o r 
(A.G.E.A.) convocată la data de 
27.04.2020 ora 14.00, la sediul socie-
tăţii din București, Bulevardul Ficu-
sului nr. 44, Sector 1, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la data de referinţă de 
21.04.2020, având următoarea ordine 
de zi completată: 1. Aprobarea 
contractării de la Banca Transilvania a 
unei noi facilități de credit pentru 
refinanțarea celor două contracte de 
credit restante și menținerea la noul 
contract de credit a garanțiilor deja 
constituite în favoarea Băncii Transil-
vania. 1.1. Aprobarea contractării de 
la Banca Transilvania a unei noi facili-
tăți de credit (Plafon Global de 
Exploatare), cu valabilitate 12 luni de 
la data semnării, în cuantum de 
8.253.298,88 RON pentru refinanțarea 
celor două contracte de credit restante, 
respectiv contractul de credit nr. 
998 /14 .08 .2007 ,  în  va loare  de 
3.358.750,82 RON și contractul de 
credit nr. 609/17.12.2009 în valoare de 
4.894.548,06 RON și menținerea la 
noul contract de credit a  garanțiilor 
existente. Plafonul va cuprinde 3 (trei) 
Credite pe Termen Scurt: • Un CTS 
pentru principalul cumulat al celor 2 
facilități, în valoare de 4.997.986,91 
RON, cu valabilitate 12 luni și peri-
oadă de grație totală primele 6 luni, 
iar dupa cele 6 luni cu perceperea 
dobânzilor lunare calculate la princi-
palul ce se va plăti integral la final; • 
Un CTS pentru dobânda cumulată pe 
ambele facilități,  în valoare de 
211.190,57 RON, cu valabilitate 12 
luni de la data semnării, cu dobândă 
0% și plata integrală la final; • Un 
CTS pentru penalitățile cumulate pe 
ambele facilități,  în valoare de 
3.044.121,40 RON, cu valabilitate 12 
luni de la data semnării, cu dobândă 
0% și plata integrală la final; 1.2. 
Aprobarea menținerii garantării 
acestui nou credit cu bunurile mobile 
și imobile proprietatea ROMAERO - 
S.A., ce fac obiectul garanțiilor reale 
constituite deja în favoarea Băncii 
Transilvania și anume: • Ipotecă 
imobiliară asupra Imobil - lot 21, 
situat în București, Sector 1, B-dul. 
Ficusului nr. 44, format din teren 
intravilan (3.056 mp), având număr 
cadastral 235157, înscris în Cartea 
Funciară nr. 235157 București, sector 
1 (provenită din nr. cadastral vechi 
2692/22/21, CF vechi 85961) și 
construcția C8-OB.11 (1.423 mp) - 
Atelier electrodepanare, având o 
suprafață construită la sol de 1.423,00 
mp, având număr cadastral 235157-
C1, înscris în Cartea Funciară nr. 
235157,  proprietatea societăț i i 
ROMAERO; • Ipotecă imobiliară 
asupra Imobil - lot 28, situat în Bucu-
rești, Sector 1, B-dul. Ficusului nr. 44, 
format din teren intravilan în supra-
față de 3.045,00 m.p., având număr 
cadastral 235171, înscris în Cartea 
Funciară nr. 235171 București, sector 
1 (provenită din nr. cadastral vechi 
2692/22/28, CF vechi 85968) și 
construcția C17 – OB.3/I;3/2, având o 
suprafață construită la sol de 2.172,00 
m.p., având număr cadastral 235171-

C1, înscris în Cartea Funciară nr. 
235171,  proprietatea societăț i i 
ROMAERO; • Ipotecă imobiliară 
asupra Imobil - lot 18, situat în Bucu-
rești, Sector 1, B-dul. Ficusului nr. 44, 
format din teren intravilan în supra-
față de 3.178,00 m.p, având număr 
cadastral 235151, înscris în Cartea 
Funciară nr. 235151 București, sector 
1 (provenită din nr. cadastral vechi 
2692/22/18, CF vechi 85957) și 
construcția C38 – OB.37/III, având o 
suprafață construită la sol de 2.018,00 
m.p.,  având număr cadastral  235151-
C1, înscris în Cartea Funciara nr. 
235151,  proprietatea societăț i i 
ROMAERO. • Contract de ipotecă 
mobiliară asupra încasărilor și 
soldului contului current și a subcon-
turilor deschise la Banca Transilvania 
înregistrate la RNPM (AEGRM); • 
Cesiunea cu titlu de garanție a tuturor 
drepturilor ce decurg din contractele 
de asigurare încheiate pentru asigu-
rarea bunurilor aduse în garanție. 2. 
Aprobarea mandatării Directorului 
General al ROMAERO S.A., care, la 
rândul său va putea delega alți direc-
tori ai societății, să semneze noua 
facilitate de credit și contractele de 
garanție/actele adiționale la contrac-
tele de ipotecă  care se vor încheia cu 
Banca Transilvania în vederea refinan-
țării facilităților de credit restante la 
Banca Transilvania. 3. Aprobarea 
prelungirii valabilității facilităților de 
credit în derulare la Banca Comercială 
Română  până  la  scadența  de 
30.06.2020 și menținerea garanțiilor 
deja constituite în favoarea Băncii 
Comerciale Române. 4. Aprobarea 
mandatării Directorului General al 
ROMAERO S.A., care la rândul său 
va putea delega alți directori ai socie-
tății, să semneze actele adiționale care 
se vor încheia cu Banca Comercială 
Română în vederea prelungirii facili-
tăților de credit în derulare la Banca 
Comercială Română și în vederea 
menținerii garanţiilor deja constituite 
în favoarea Băncii  Comerciale 
Romane. 5. Aprobarea Planului de 
restructurare a obligațiilor bugetare 
ale  societăți i  ROMAERO S.A., 
întocmit de expertul independent 
CITR în conformitate cu Ordonanța 
Guvernului nr. 6 din 31 iulie 2019 
privind instituirea unor facilități 
fiscale. 6. Aprobarea ex-date de 
14.05.2020 și a datei de 15.05.2020 ca 
dată de înregistrare. 7. Aprobarea 
împuternicirii directorului general al 
societăţii pentru a îndeplini toate 
formalităţile necesare în vederea înre-
gistrării hotărârilor Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor în faţa 
autorităţilor competente, incluzând, 
dar fără a se limita, la Oficiul Regis-
trului Comerţului, Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, Bursa de 
Valori București. Mandatarul sus 
menţionat va putea delega puterile 
acordate conform celor de mai sus 
oricărei persoane după cum consideră 
necesar.  La sedinţă pot participa și 
vota numai acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor societăţii la 
data de 21.04.2020, stabilită ca dată de 
referinţă.  Documentele și informaţiile 
referitoare la problemele incluse pe 
ordinea de zi precum și proiectul de 
hotărâre supus dezbaterii și aprobării 

A.G.E.A. sunt disponibile la sediul 
ROMAERO S.A., la Secretariatul 
A .G.A. ,  începând  cu  data  de 
25.03.2020, precum și pe website-ul 
societăţii ROMAERO S.A.: www.
romaero.com. Unul sau mai mulţi 
acţionari reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social au dreptul: de a introduce până 
la data de 09.04.2020 puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale 
extraordinare a acţionarilor, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit 
de o justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare de 
adunarea generală extraordinară a 
acţionarilor; de a prezenta până la 
data de 09.04.2020 proiecte de hotă-
râre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de 
zi a adunării generale extraordinare. 
Fiecare acţionar are dreptul să adre-
seze întrebări privind punctele de pe 
ordinea de zi a adunării generale. 
Societatea are obligaţia de a răspunde 
la întrebările adresate de acţionari, sub 
condiţia respectării art. 198 din Regu-
lamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile 
prevăzute anterior pot fi exercitate 
numai în scris (transmise prin servicii 
de curierat sau prin mijloace electro-
nice). Acţionarii înscriși în registrul 
acţionarilor la data de referință pot 
exercita dreptul de vot direct, prin 
reprezentant sau prin corespondență. 
Formularul de vot prin corespondență 
atât în limba română, cat și în limba 
engleză, se pun la dispoziţia acţiona-
rilor la sediul societăţii precum și pe 
pagina de Internet a societăţii www.
romaero.com, începând cu data de 
25.03.2020. Formularul de vot prin 
corespondență, completat de către 
acţionar și însoțit de o copie a actului 
de identitate a acţionarului persoană 
fizică, respectiv Certificat de înregis-
trare eliberat de ORC împreună cu 
copia actului care dovedește calitatea 
de reprezentant legal al acestora, în 
cazul persoanelor juridice, sunt expe-
diate sau se depun la sediul Societăţii 
cu cel puţin o oră înainte de adunare 
(27/28.04.2020 ora 13.00) cu menţi-
unea scrisă pe plic în clar și cu majus-
cule “VOT PRIN CORESPON- 
DENŢĂ PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A 
A C Ţ I O N A R I L O R  D I N 
27/28.04.2020”. Buletinele de vot prin 
corespondenţă care nu sunt primite în 
forma și în termenul stipulat în 
prezentul convocator nu vor fi luate în 
calcul pentru determinarea cvoru-
mului de prezenţă și vot precum și la 
numărătoarea voturilor în Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor.  În temeiul prevederilor legale 
(art. 92 alin. (10) – Legea nr. 24/2017), 
acţionarii pot fi reprezentaţi de alţi 
acţionari, în baza unei Împuterniciri 
speciale (Procuri speciale), înscris sub 
semnatură privată, pusă la dispoziţie 
de către Consiliul de Administraţie 
sau în baza unei Împuterniciri gene-
rale (Procuri generale). Forma Împu-
ternicirii speciale (Procurii speciale) 
atât în limba română, cât și în limba 
engleză, se pun la dispoziţia acţiona-
rilor atât la sediul societăţii cât și pe 
pagina de Internet a societăţii www.
romaero.com și pot fi consultate înce-
pând cu data de 25.03.2020. Împuter-
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nicirea specială (Procura specială) se 
depune sau se poate expedia, în 
original, la societate cu cel puţin o oră 
înainte de adunare 27/28.04.2020 ora 
13.00). În cazul în care Împuternicirea 
specială (Procura specială) se expe-
diază prin poştă trebuie facută pe plic 
menţiunea scrisă în clar şi cu majus-
cule “PENTRU ADUNAREA GENE-
R A L Ă  E X T R A O R D I N A R Ă  A 
ACŢIONARILOR DIN 27/28.04.2020. 
Procurile speciale care nu sunt primite 
în termenul stipulat în prezentul 
convocator nu vor fi acceptate de către 
Societate. Formularele de vot prin 
corespondenţă sau împuternicirile 
speciale pot fi transmise şi prin email 
cu semnatură electronică extinsă 
încorporată conform Legi i  nr. 
455/2001 privind semnatura electro-
nică până cel târziu cu o oră înainte 
de adunare (27/28.04.2020 ora 13.00), 
la adresa office@romaero.com, menţi-
o n â n d  l a  s u b i e c t :  “ P E N T R U 
ADUNAREA GENERALĂ EXTRA-
ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 
DIN DATA DE 27/28.04.2020”. 
Reprezentarea acţionarilor în cadrul 
adunării generale de către alte 
persoane decât acţionarii se poate face 
şi în baza unei Împuterniciri generale 
(Procuri generale) valabilă pentru o 
perioadă care nu va depăşi 3 ani, 
permițând reprezentantului desemnat 
să voteze în toate aspectele aflate în 

dezbaterea adunării generale a acţio-
narilor societăţii cu condiţia ca împu-
ternicirea generală să fie acordată de 
către acţionar, în calitate de client, 
unui Intermediar definit conform art. 
2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 
sau unui avocat. Împuternicirile gene-
rale (Procurile generale) trebuie să 
conţină informaţiile prevăzute la art. 
202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 
şi se depun/expediază la societate cu 
cel puţin o oră înainte de adunare 
(27/28.04.2020 ora 13.00), în copie, 
cuprinzând menţiunea conformităţii 
cu originalul, sub semnătura reprezen-
tantului. Copiile certificate ale Împu-
ternicirilor generale (Procurilor 
generale) sunt reţinute de societate, 
făcându-se menţiune despre acestea în 
procesul verbal al adunării generale. 
Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în 
adunarea generală a acţionarilor, pe 
baza unei Împuterniciri generale 
(Procuri generale), de către o persoană 
care se află într-o situaţie de conflict 
de interese, în conformitate cu dispo-
ziţiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 
24/2017, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. În cazul neîntrunirii 
condiţiilor de cvorum/validitate 
prevăzute de Actul Constitutiv al 
societăţii pentru prima convocare, 
A.G.E.A. se reprogramează pentru 
data de 28.04.2020, în acelaşi loc, la 
aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi şi 

dată de referinţă. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon 
021/599.41.04, e-mail: office@romaero.
com.  Preşedintele C.A. Viorel - Dan 
Dobra.

LICITATII
l Anunț licitație. Regia Naţională a 
Pădurilor- ROMSILVA prin Direcţia 
Silvică Vaslui, cu sediul provizoriu în 
loc.Moara Grecilor, Str.Șoseaua Națio-
nală, nr.306, Registrul Comerțului: 
J37/59/2001, cod fiscal RO1590120, tel/
fax: 0235.361.437, e-mail: office@vaslui.
rosilva.ro, organizează în data de 
14.05.2020, ora 10.00, licitaţie publică 
cu strigare, în vederea vânzării urmă-
toarelor obiective: Cantonul Silvic 
Voloseni- fazanerie, situat în municipiul 
Huşi, jud.Vaslui. Prețul de pornire la 
licitație este de 13.500Lei, garanția de 
participare 675Lei şi taxa de participare 
la licitație 200Lei. Preţurile de pornire 
la licitaţie nu conţin TVA. Pentru parti-
ciparea la licitație potenţialii cumpără-
tori depun la sediul instituţiei publice 
implicate următoarele documente: a)
dovada privind depunerea garanţiei de 
participare; b)împuternicirea acordată 
persoanei care reprezintă investitorul la 
negociere, dacă este cazul; c)rapoarte 
de activitate sau situaţii financiare 
pentru ultimul exerciţiu financiar; d) 
documentele care certifică identitatea şi 

calitatea investitorului: -pentru persoa-
nele juridice romane: (1) copie după 
certificatul de înmatriculare eliberat de 
Oficiul Registrului Comerţului, după 
actul constitutiv şi actele adiţionale 
relevante şi după Certificatul de înre-
gistrare fiscală; (2) dovada achitării 
obligaţiilor fiscale, prin prezentarea 
unui Certificat de atestare fiscală 
eliberat de organul fiscal competent; (3) 
declaraţie pe proprie răspundere că nu 
se află în reorganizare judiciară sau în 
faliment; (4) documente care să ateste 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute de 
lege pentru încadrarea în categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii, în 
vederea participării la licitaţia organi-
zată expres pentru acestea; -pentru 
persoanele juridice străine: (1) copie 
după actul de înmatriculare a societăţii 
comerciale străine; (2) declaraţie pe 
propria răspundere că nu se află în 
reorganizare judiciară sau în faliment; 
-pentru comercianţi, persoane fizice sau 
asociaţii familiale: (1) copie de pe actul 
de identitate; (2) copie după autorizaţia 
de funcţionare eliberata de autoritatea 
competentă; (3) dovada achitării obli-
gaţiilor fiscale, prin prezentarea unui 
certificat de atestare fiscală eliberat de 
organul fiscal competent; -pentru 
persoanele fizice române: (1) copie de 
pe actul de identitate; (2) certificatul de 
cazier judiciar care să ateste că nu au 
fost condamnate penal, cu excepţia 

condamnărilor pentru infracţiuni 
rutiere; (3) dovada achitării obligaţiilor 
fiscale, prin prezentarea unui certificat 
de atestare fiscală eliberat de organul 
fiscal competent; -pentru persoanele 
fizice străine: (1) copie paşaport/ carte 
de identitate; (2) certificatul de cazier 
judiciar sau un document similar, care 
să ateste că nu au fost condamnate 
pentru săvârşirea unor infracţiuni simi-
lare celor prevăzute pentru persoanele 
fizice române. Documentele se vor 
depune până la data de 11.05.2020, ora 
14.00, la secretariatul Direcției Silvice 
Vaslui din localitatea Moara Grecilor, 
str.Șoseaua Națională, nr.306, jud.
Vaslui. Documentaţia de licitaţie se 
poate procura de la sediul Direcţiei 
Silvice Vaslui. Costul acesteia este de 
100 de Lei pe obiectiv, cu TVA inclus. 
Relații suplimentare se pot obține la 
număr de telefon fix 0235.361.437 sau 
la mobil la tel. Mobil: 0730.652.383, 
persoană de contact ing.Iftene Vlad-
Ionuț.

PIERDERI
l Pierdut Certificat Constatator apar-
ț inând SC ROFORT SRL,  cf : 
13030500, J27/169/2000, emis de 
Oficiul Național al Registrului Comer-
țului de pe lângă Tribunalul Neamț. Îl 
declarăm nul.


