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OFERTE SERVICIU
Chimet Art Style S.R.L., cu sediul social în Bucu-

r e ș t i ,  s t r. F r u m o a s ă  n r. 5 ,  s e c t o r  1 , 
J40/4653/05.05.2010, C.U.I.: 26881761, angajează: 
cosmetician cod COR 514201 -2 posturi și manichiu-
rist cod COR 514202 -2 posturi. Pentru CV, la 
adresa de e-mail: igen91241@gmail.com

Muzeul Civilizaţiei Dacice și Romane organi-
zează la sediul său din loc. Deva, B-dul. 1 Decem-
brie, nr. 39, jud. Hunedoara, concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului 
contractual de execuție vacant de: -Referent de 
specialitate (COR: 241104) -studii superioare, 
gradul I, vechimea în muncă și specialitate nece-
sară: -minim 7 ani, normă întreagă, în cadrul 
Compartimentului Buget, Financiar, Contabilitate 
(1 post). Concursul va avea loc în data de 
28.12.2021, ora 9.00 -proba scrisă și în data de 
04.01.2022, ora 9.00 -interviul. Dosarele de partici-
pare la concurs vor fi depuse până la data de 
16.12.2021, ora 12.00, la sediul instituției, biroul 
Resurse Umane. Persoană de contact: Popescu 
Adriana Cristina, tel./ fax: 0254.216750/ 212200, 
int. 2023.

Primăria Dărăști- Ilfov cu sediul în comuna 
Dărăști- Ilfov, str. Mihai Eminescu nr.6, județ Ilfov 
organizează în data de 17.12.2021 concurs recru-
tare pentru Muncitor necalificat– Compartiment 
Monitorizare Unități de Învățământ. Condiţii de 
participare pentru Muncitor necalificat: studii 
medii/ generale, vechime în muncă: 10 ani. Dosa-
rele se depun la sediul Primăriei Dărăști- Ilfov în 
perioada 02.12.2021 până la data de 15.12.2021, 
ora 16:00. Alte informaţii pot fi obţinute la nr. de 
telefon 021.369.20.21, persoană de contact: 
doamna Grătianu Veronica Gabriela– Consilier 
Asistent, Primăria Dărăști, email secretariat@
comunadarastiilfov.ro.

Curtea de Apel București organizează concurs, 
în condiţiile legii, în zilele de 17 și 20 ianuarie 2022, 
la sediul din Splaiul Independenţei nr.5, sector 4, 
pentru ocuparea posturilor de grefier vacante pe 
durată determinată, astfel: cu studii superioare la 
Tribunalul Călărași- 1 post, Judecătoria Călărași- 3 
posturi, Judecătoria Slobozia- 4 posturi; Judecă-
toria Roșiori de Vede- 1 post și cu studii medii la 
Tribunalul Giurgiu- 1 post și Judecătoria Buftea- 1 
post. Condiţiile de participare, tematica, biblio-
grafia și actele necesare înscrierii la concurs vor fi 
afișate la sediul Curţii de Apel București și pe 
pagina de Internet la adresa: http://www.cab1864.
eu, la rubrica Resurse Umane– Concursuri/ 
Examene. Cuantumul taxei de concurs este de 200 
lei și se achită prin mandat poștal sau virament 
bancar cu indicarea următoarelor specificații: 
Curtea de Apel București, cod de identificare 
fiscală 17019105, cod IBAN beneficiar RO86TRE-
Z70020E330500XXXX, deschis la Trezoreria 
ATCPMB. Dosarele de concurs se vor transmite 
prin poștă la adresa: Curtea de Apel București– 
Compartimentul Resurse Umane, Splaiul Indepen-
denţei nr.5, sectorul 4, sau scanate prin e-mail la 
adresa resurseumane.cab@just.ro; până la data de 
27 decembrie 2021 (inclusiv).

Primăria Comunei Bala, jud. Mehedinţi organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei de execuţie 
în regim contractual, vacantă de Consilier Debu-
tant pe perioadă nedeterminată din cadrul compar-
timentului de specialitate al Primarului Comunei 
Bala Informare și Promovare Turistică. Condiţii 
specifice: -studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; -curs de perfec-
tionare in domeniul turismului; -vechimea  muncă 
sau în specialitatea studiilor necesară ocupării 
funcţiei în domeniul administrativ- minim 1 an; 
-cunoștinţe de operare/ programare pe calculator- 
nivel mediu; -Cunoaște limba română scris și 
vorbit; -Nu a fost condamnat pentru savârșirea 
unor infracţiuni. Concursul se organizează la 
sediul Primăriei Bala în perioada: 27.12.2021-
29.12.2021 și constă în susţinerea a două probe: 
-Proba scrisă  în data de 27.12.2021, ora 10,00; 
-Interviul în  data de 29.12.2021, ora 10,00. Dosa-
rele de concurs se depun până în data de 
17.12.2021, ora 14.00; Informaţii suplimentare se 
pot obţine de la secretarul din cadrul Primăriei 
Comunei Bala sau la telefon 0252386001.

Primăria Oraș Balș, județul Olt, organizează 
concurs pentru ocuparea a 3 posturi contractual 
vacante de execuție, în conformitate cu prevederile 
HG nr.286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, astfel: -1 post muncitor calificat (electri-
cian) -Biroul Administrativ; -1 post paznic I -Servi-
ciul gestionare câini fără stăpân; -1 post muncitor 
calificat IV -Serviciul Gospodărire Urbană. 
Condiții specifice: 1.Muncitor calificat (electrician): 
-Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-Curs de calificare în meseria de electrician; -Nu se 
cere vechime în muncă. 2.Paznic I: -studii medii 
sau generale; -atestat de calificare profesională 
pentru exercitarea profesiei de agent de pază/secu-
ritate și ordine; -nu se cere vechime în muncă. 
3.Muncitor calificat IV: -studii generale; -nu se cere 
vechime în muncă. Candidații vor îndeplini condi-
țiile prevăzute la art.3 din H.G.nr.286/2011, repu-
blicată. Concursul va avea loc în data de 
28.12.2021, ora 10.00, proba scrisă și în data de 
30.12.2021, ora 14.00, interviul. Dosarele de 
concurs se depun la sediul Primăriei, Comparti-
ment Resurse Umane, în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, respectiv în perioada 02.12.2021-
15.12.2021, ora 16.00. Bibliografia se afișează la 
sediul Primăriei Orașului Balș, județul Olt și pe 
site-ul Primăriei Orașului Balș: www.primariabals.
eu. Relații suplimentare se pot obține la telefon: 
0249.450.145.

Batalionul de Sprijin al Forţelor Navale 
Constanţa, cu sediul în strada Ștefăniţă Vodă, nr.4, 
judeţul Constanţa, din Ministerul Apărării Naţio-
nale, organizează concurs pentru ocuparea a două 
posturi vacante de personal civil contractual 
conform HG nr.286/2011: 1.Șofer I -nr.posturi: 1 
(studii medii/generale, 3 ani și 6 luni vechime în 
domeniul de activitate al postului); 2.Muncitor 
calificat III (Electrician întreținere și reparații) -nr.
posturi: 1 (studii medii/generale, curs calificare 
electrician, minim 3 ani vechime în domeniu); 
-24.12.2021, ora 09.00 -proba practică; -29.12.2021, 

ora 10.00 -interviul; -data-limită de depunere a 
dosarelor -16.12.2021, ora 15.00. Depunerea dosa-
relor se va face la sediul Batalionului de Sprijin al 
Forţelor Navale, unde vor fi afișate și detaliile 
organizatorice necesare sau pe site-urile: www.
navy.ro, www.posturi.gov.ro. Date de contact ale 
s e c r e t a r i a t u l u i ,  l a  t e l e f o n : 
0241.667.985/0241.667.011, interior: 238, 461.

Spitalul Județean de Urgență Alexandria, 
Județul Teleorman, strada Libertății, numărul 1, 
organizează concurs pentru ocuparea următorului 
post contractual vacant: 1 post Muncitor I -Electri-
cian în Cadrul Serviciului Administrativ. Condiții 
specifice de participare la concurs pentru funcția 
de Muncitor I -Electrician: -Studii: Școala profesi-
onală în domeniul sau studii medii +curs de califi-
care în meseria de electrician; -Vechime: 9 ani 
vechime în specialitate. Concursul se organizează 
la sediul Spitalului Județean de Urgență în data de 
28.12.2021, ora 10.00, proba scrisă, iar data și ora 
interviului vor fi anunțate după rezultatul probei 
scrise. Dosarele se depun la sediul Spitalului Jude-
țean de Urgență în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunțului și trebuie să conțină, în 
mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.7 
din HG nr.286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. Taxa de concurs este de 100 de lei și se 
achită la casieria unității. Bibliografia și relații 
suplimentare la avizierul Spitalului Județean de 
Urgență Alexandria, la serviciul RUNOS sau la 
telefonul 0247/306.723.

Autoritatea Națională de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilități Publice 
-A.N.R.S.C., cu sediul în strada Lucian Blaga, nr.4, 
sector 3, București, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual, de execuție, 
vacant, pe durată nedeterminată, astfel: Concursul 
se desfășoară: -în data de 24.12.2021, ora 09.00, 
proba scrisă; -în data de 28.12.2021, ora 09.00, 
interviul. Biroul I.T. -Inginer sistem, debutant- 1 
post. Condiții specifice: studii de specialitate: studii 
universitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență sau echivalentă în dome-
niul tehnic, vechime în specialitatea studiilor:-. 
Concursul se organizează în data de 24.12.2021 
-proba scrisă și în data de 28.12.2021 -interviul, la 
sediul A.N.R.S.C. Dosarele de înscriere la concurs 
se pot depune la sediul A.N.R.S.C.până la data de 
16.12.2021, inclusiv, după următorul program: de 
luni până vineri, între orele 10.00-13.00. Condițiile 
de participare, bibliografia și actele solicitate candi-
daților pentru dosarul de înscriere se afișează la 
sediul instituției și pe pagina de internet: www.
anrsc.ro. Relații suplimentare se pot obține la 
sediul A.N.R.S.C.și la numărul de telefon: 
021.317.97.51, int.132, 133.

Școala Gimnazială Dolhești, cu sediul în comuna 
Dolhești, judeţul Iași, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: Admi-
nistrator financiar -½ post, conform H.G. nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 27.12.2021, ora 10.00; 
-Proba practică în data de 29.12.2021, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: -are cetățenia 
română; -studii: superioare; -vechime în domeniu: 
minimum 1 an. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Școlii Gimnaziale 
Dolhești, județul Iași. Relaţii suplimentare la sediul: 
Școlii Gimnaziale Dolhești, persoană de contact: 
Terchea Simion, telefon 0787.316.591.

VÂNZĂRI IMOBILE
Vindem/schimbăm garsonieră, bloc 2018, sector 3, 

București, cu similar Craiova, central sau semicen-
tral, bloc nou. Tel.0723.01.30.04.

CITAŢII
Se citează pârâta Deneș Emma, cu domiciliul 

necunoscut, la Judecătoria Deva, în dosarul nr. 
3872/221/2021, cu termen de judecată în 31.01.2022, 
ora 09.00, în proces cu Liceul Tehnologic Energetic 
„D. Hurmuzescu”, având ca obiect „cerere valoare 
redusă”.

Se citează pârâtul Vlădulescu Ioan, cu domiciliul 
necunoscut, la Judecătoria Deva, în dosarul nr. 
3873/221/2021, în data de 31.01.2022, ora 09.00, în 
proces cu Liceul Tehnologic Energetic „D. Hurmu-
zescu” Deva, având ca obiect „cerere valoare 
redusă”.

DIVERSE
Domn intelectual, 81 ani, rog discuții serioase cu 

doamnă în vârstă, în jur de 75 ani, din București sau 
Craiova. mathnib@yahoo.com

SC DHC CO SRL, din municipiul Craiova, Calea 
Unirii nr.169, județul Dolj, România, cod poștal 
200330, vă invită să participați la procedura concu-
rențială pentru atribuirea contractului de lucrări în 
cadrul proiectului „construire centru de vinificaţie 
Domeniile Dascalu”, proiect cofinanțat prin 
Programul Național de Sprijin în sectorul vitivinicol 
2019-2023. Obiectul contractului de lucrări: Reali-
zarea lucrărilor de construcții pentru obiectivul de 
investiții „construire centru de vinificatie Domeniile 
Dascalu”. Durata contractului: 12 luni; Valoarea 
estimată a contractului: 6.119.690,57Lei fără TVA; 
Criteriul atribuirii: prețul cel mai scăzut; Data și 
ora-limită de depunere a ofertelor: Data: 02.12.2021, 
ora 16.00; Data și ora ședinței de deschidere: Data: 
02.12.2021, ora 17.00. Adresa și modul de obținere a 
documentației de atribuire: Documentația de atri-
buire se poate obține printr-o solicitare scrisă la 
următoarea adresă de e-mail: florin.opris@domenii-
ledascalu.ro; Ofertele se vor depune la următoarea 
adresă: Municipiul Craiova, strada Râului, nr.429, 
județul Dolj, România. Modul de prezentare al 
ofertelor: Ofertantul trebuie să prezinte un (1) exem-
plar al ofertei în original, în plic sigilat, pe care să fie 
trecute adresa achizitorului. Pentru informații 
suplimentare legate de contract vă invităm să ne 
contactați la telefonul: 0725.005.500 și/sau la adresa 
de e-mail: f lorin.opris@domeniiledascalu.ro, 
persoană de contact este Florin Opriș.

S.C. Power Fire Protection S. R. L., Loc. Catama-
rasti Deal, jud.Botosani, dorește să achiziționeze 
următoarele echipamente componente pentru o linie 
completă de încărcare /verificare stingătoare: Echi-
pament încărcat stingătoare cu pulbere tip P-1 buc; 
Echipament încărcat stingătoare cu pulbere tip SM 
- 1 buc; Echipament încărcat stingătoare cu CO2- 1 
buc; Echipament pentru verificare la presiune-1 buc; 
Echipamente comune:- Compresor; - Balanță 
minim 200 kg; -Manometru de control 0-10 bar; - 
Balanță minim 20 kg; - Cilindru gradat ; - Trusă 
chei inelare; - Pulbere ABC probe tehnologice. 
Transmiterea ofertelor poate fi făcută pe adresa de 
e-mail: powerfireprotection0@gmail.com.

Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii 
generale a insolventei in dosarul nr. 2731/110/2021 
Tribunal Bacau, conform Sentintei nr. 509 din 
18.11.2021 privind pe SC Interzonal Detco Discount 
SRL, cu urmatoarele termene: depunere declarații 
creanță 31.12.2021, întocmirea tabelului preliminar al 
creanțelor 08.01.2022, întocmirea tabelului definitiv 
10.02.2022, prima Adunare a Creditorilor avand loc 
in data  20.01.2022, orele 12:00 la sediul administra-
torului judiciar din Ploiești, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B.

ANUNȚ DE SELECȚIE 1 MANAGER 
PROIECT- PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN 2014-2020. Inspectoratul Școlar 
Județean Alba anunță selecția unui manager de 
proiect pentru un proiect care va fi depus în cadrul 
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 
(aprilie 2016) și Ghidul Solicitantului- Condiții Speci-
fice-”Educație nonformală în sistem outdoor” Axa 
prioritară 6- Educație și competențe, Prioritatea de 
investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului 
școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învă-
țământul preșcolar, primar și secundar de calitate, 
inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonfor-
male și informale pentru reintegrarea în educație și 
formare. Pentru detalii privind condițiile generale, 
condițiile specifice, modalitatea de depunere a dosa-
relor, conținutul dosarului de concurs, a criteriilor de 
selecție, precum și a calendarului de desfășurarea a 
concursului, vă rugăm să accesați site-ul Inspectora-
tului Școlar Județean Alba (www.isjalba.ro).

ANUNȚ DE SELECȚIE 2 MANAGERI PROIECT- 
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 
2014-2020. Inspectoratul Școlar Județean Alba anunță 
selecția a doi manageri de proiect pentru două proiecte 
care vor fi depuse în cadrul Programului Operațional 
Capital Uman 2014-2020 (aprilie 2016) și Ghidul Solici-
tantului- Condiții Specifice-”Educație nonformală în 
sistem outdoor” Axa prioritară 6- Educație și compe-
tențe, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și 
prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea 
accesului egal la învățământul preșcolar, primar și 
secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare 
formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în 
educație și formare. Pentru detalii privind condițiile 
generale, condițiile specifice, modalitatea de depunere a 
dosarelor, conținutul dosarului de concurs, a criteriilor 
de selecție, precum și a calendarului de desfășurarea a 
concursului, vă rugăm să accesați site-ul Inspectora-
tului Școlar Județean Alba (www.isjalba.ro).

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI în cadrul 
Programului Operațional Capital Uman 20214-
2020. În conformitate cu prevederile O.U.G. 
nr.64/2009 cu modificările și completările ulterioare, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 și ale 
Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 
64/2009 aprobate prin H.G. nr 218/2012, pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instru-
mentelor structurale și utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergență, în baza O.U.G. nr.40/2015 
privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2014-2020 și ale 
normelor metodologice de aplicare ale O.U.G. 
40/2015, cu modificările și completările ulterioare, 
ale art.36, 37 din H.G. nr.93/2016, Metodologia 
privind selecția partenerilor pentru proiectele finan-
țate din fonduri structurale și Ghidul Solicitantu-
lui-condiții generale, Orientări privind accesarea 
finanțărilor în cadrul Programului Operațional 
Capital Uman 2014-2020 (aprilie 2016) și Ghidul 
Solicitantului- Condiții Specifice-”Educație nonfor-
mală în sistem outdoor” Axa prioritară 6- Educație 
și competențe, Prioritatea de investiții – 10.i./ Obiec-
tive specifice: O.S.6.3.  și O.S.6.6., Inspectoratul 
Școlar Județean Alba anunță organizarea procedurii 
de selecție  a partenerilor naționali și/sau transnați-
onali pentru încheierea a două Acorduri de Partene-
riat în vederea implementării unui proiect care va fi 
depus în cadrul Programului Operațional Capital 
Uman 2014-2020 (aprilie 2016) și Ghidul Solicitan-
tului- Condiții Specifice-”Educație nonformală în 
sistem outdoor” Axa prioritară 6- Educație și 
competențe, Prioritatea de investiții – 10.i. Redu-
cerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și 
promovarea accesului egal la învățământul 
preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la 
parcursuri de învățare formale, nonformale și infor-
male pentru reintegrarea în educație și formare. 
Pentru detalii privind condițiile generale, condițiile 
specifice, modalitatea de depunere a candidaturilor, 
conținutul dosarului de concurs, a criteriilor de 
selecție, precum și a calendarului de desfășurarea a 
concursului, vă rugăm să accesați site-ul Inspectora-
tului Școlar Județean Alba (www.isjalba.ro).

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI în cadrul 
Programului Operațional Capital Uman 20214-
2020. În conformitate cu prevederile O.U.G. 
nr.64/2009 cu modificările și completările ulterioare, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 și ale 
Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 
64/2009 aprobate prin H.G. nr 218/2012, pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instru-
mentelor structurale și utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergență, în baza O.U.G. nr.40/2015 
privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2014-2020 și ale 
normelor metodologice de aplicare ale O.U.G. 
40/2015, cu modificările și completările ulterioare, 
ale art.36, 37 din H.G. nr.93/2016, Metodologia 
privind selecția partenerilor pentru proiectele finan-
țate din fonduri structurale și Ghidul Solicitantu-
lui-condiții generale, Orientări privind accesarea 
finanțărilor în cadrul Programului Operațional 
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Capital Uman 2014-2020 (aprilie 2016) și Ghidul 
Solicitantului- Condiții Specifice-”Educație nonfor-
mală în sistem outdoor” Axa prioritară 6- Educație 
și competențe, Prioritatea de investiții – 10.i./ Obiec-
tive specifice: O.S.6.3. și O.S.6.6., Inspectoratul 
Școlar Județean Alba anunță organizarea procedurii 
de selecție  a partenerilor naționali și/sau transnați-
onali pentru încheierea a două Acorduri de Partene-
riat în vederea implementării a două proiecte care 
vor fi depuse în cadrul Programului Operațional 
Capital Uman 2014-2020 (aprilie 2016) și Ghidul 
Solicitantului- Condiții Specifice-”Educație nonfor-
mală în sistem outdoor” Axa prioritară 6- Educație 
și competențe, Prioritatea de investiții – 10.i. Redu-
cerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și 
promovarea accesului egal la învățământul 
preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la 
parcursuri de învățare formale, nonformale și infor-
male pentru reintegrarea în educație și formare. 
Pentru detalii privind condițiile generale, condițiile 
specifice, modalitatea de depunere a candidaturilor, 
conținutul dosarului de concurs, a criteriilor de 
selecție, precum și a calendarului de desfășurarea a 
concursului, vă rugăm să accesați site-ul Inspectora-
tului Școlar Județean Alba (www.isjalba.ro).

ADUNĂRI GENERALE
Convocator Completat. Având în vedere: - solici-

tarea formulată prin adresa nr. 488/17.11.2021, 
înregistrată la ROMAERO nr. 10043/17.11.2021 de 
către acționarul Fondul Proprietatea S.A., care 
deţine 18,8798% din capitalul social, respectiv 
1.311.691 acţiuni, și - solicitarea formulată prin 
adresa nr. 7451/VDP/24.11.2021, înregistrată la 
ROMAERO nr. 10317/24.11.2021 de către acțio-
narul Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și 
Turismului, care deţine 56,7153% din capitalul 
social, respectiv 3.940.337 de acţiuni de completare 
a ordinii de zi a ședinţei Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor ROMAERO S.A. din data de 
13.12.2021; În conformitate cu prevederile art. 1171 
din Legea nr. 31/1990 republicată și cu Deciziile C.A. 
ROMAERO nr. 30/22.11.2021 și 31/25.11.2021; 
Consiliul de Administraţie al ROMAERO S.A. - cod 
unic de înregistrare RO 1576401, număr de ordine 
in Registrul Comerţului J40/3940/1991- comple-
tează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor (A.G.O.A.), convocată la data de 
13.12.2021 ora 13.00, la sediul societăţii din Bucu-
rești, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la 
data de referinţă de 06.12.2021, după cum urmează: 
Ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordi-
nare a Acționarilor este următoarea: 1. Alegerea 
unui administrator provizoriu al societăţii 
ROMAERO S.A. ca urmare a expirării, la data de 
14.12.2021, a mandatului de administrator al dlui. 
TRIFA Aurelian-Mircea-Radu. 2. Stabilirea duratei 
mandatului administratorului provizoriu ales la 
pct.1; 3. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a 
administratorului provizoriu ales la pct.1; 4. Apro-
barea formei contractului de mandat ce urmează a 
fi  încheiat cu administratorul provizoriu ales la 
pct.1; 5. Împuternicirea reprezentantului Ministe-
rului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 
în A.G.A. pentru semnarea contractului de mandat/
actului adițional la contractul de mandat al admi-
nistratorului provizoriu ales la pct.1. 6. Alegerea 
membrilor Consiliului de Administrație al societății 
prin aplicarea metodei votului cumulativ. 7. Stabi-
lirea duratei mandatului administratorilor aleși prin 
aplicarea metodei votului cumulativ pentru o peri-
oadă de 4 (patru) luni. 8. Stabilirea indemnizației 
fixe brute lunare a administratorilor aleși prin apli-
carea metodei votului cumulativ. 9. Aprobarea 
formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu 
administratorii aleși prin aplicarea metodei votului 
cumulativ. 10. Mandatarea reprezentantului acțio-

narului majoritar, Ministerului Economiei, Antre-
prenoriatului și Turismului, pentru semnarea 
contractelor de mandat cu administratorii aleși prin 
aplicarea metodei votului cumulativ. 11. Aprobarea 
Planului Ajustat de Restructurare a Obligațiilor 
Bugetare – întocmit în conformitate cu Ordonanța 
Guvernului nr. 6 din 31.07.2019, privind instituirea 
unor facilități fiscale. 12. Aprobarea Bugetului de 
Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021. 13. Apro-
barea ex-date de 29.12.2021 și a datei de 30.12.2021 
ca dată de înregistrare. 14. Aprobarea împuternicirii 
Directorului General al societății ROMAERO S.A. 
pentru a semna documentele necesare privind înre-
gistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul 
Registrului Comerțului, persoana împuternicită 
putând delega unei alte persoane, salariată a socie-
tății, mandatul său cu privire la îndeplinirea forma-
lităţilor menţionate mai sus. La ședinţă pot participa 
și vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor societăţii la data de 06.12.2021, stabilită 
ca dată de referinţă. Documentele și informațiile 
referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi 
precum și proiectul de hotărâre supus dezbaterii și 
aprobării A.G.O.A. sunt disponibile la sediul 
ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., începând 
cu data de 10.11.2021, precum și pe website-ul socie-
tății 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, în cel mult 15 zile de la 
publicarea convocării, puncte pe ordinea de zi a 
adunării generale ordinare 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 ordinară a acţionarilor; de a 
prezenta, în cel mult 15 zile de la publicarea convo-
cării, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale ordinare. Fiecare acţionar are 
dreptul să adreseze 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). Lista cuprinzând informații cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu și calificarea profe-
sională a persoanelor propuse pentru funcția de 
administrator se află la dispoziția acționarilor, 
putând fi consultată și completată la propunerea 
acestora, la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul 
A.G.A., începând cu data de 10.11.2021. Propunerile 
de candidați pentru funcția de administrator se pot 
depune la registratura societății în cel mult 15 zile de 
la publicarea convocării sau pot fi transmise prin 
email cu semnătura electronică extinsă încorporată 
conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura elec-
tronică, în cel mult 15 zile de la publicarea convo-
cării, la adresa o§ce@romaero.com , menționând la 
subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ 
ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 
13/14.12.2021.” Lista se va actualiza periodic, în 
măsura în care se primesc propuneri din partea 
acționarilor îndreptățiți. Lista finală cu toate propu-
nerile pentru posturile de administrator va fi publi-
cată după expirarea termenului de transmitere a 
propunerilor pentru funcția de administrator. 
Atunci când membrii consiliului de administrație 
sunt aleși prin metoda votului cumulativ, adminis-
tratorii în funcție până la data A.G.O.A. sunt 
înscriși de drept pe lista candidaților pentru alegerea 
în noul Consiliu de Administrație. Acţionarii înscriși 
în registrul acţionarilor la data de referință pot 
exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau 
prin corespondență. Formularul de vot prin cores-
pondență atât în limba română, cat și în limba 
engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul 
societăţii precum și pe pagina de Internet a societăţii 
www.romaero.com, începând cu data de 10.11.2021. 

Formularul de vot prin corespondență, completat de 
către acţionar și însoțit de o copie a actului de iden-
titate a acţionarului persoană fizică, respectiv Certi-
ficat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu 
copia actului care dovedește calitatea de reprezen-
tant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, 
sunt expediate sau se depun la sediul Societăţii cu 
cel puţin o oră înainte de adunare (13/14.12.2021 ora 
12.00) cu menţiunea scrisă pe plic în clar și cu 
majuscule “VOT PRIN CORESPONDENŢĂ 
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDI-
NARĂ A ACŢIONARILOR DIN 13/14.12.2021”. 
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 determi-
narea cvorumului de prezenţă și vot precum și la 
numărătoarea voturilor în Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor.  În temeiul prevederilor 
legale (art. 92 alin. (10) – Legea nr. 24/2017), acţio-
narii pot fi reprezentaţi de alţi acţionari, în baza unei 
Împuterniciri speciale (Procuri speciale), înscris sub 
semnatură privată, pusă la dispoziţie de către Consi-
liul de Administraţie sau în baza unei Împuterniciri 
generale (Procuri generale).  Forma Împuternicirii 
speciale (Procurii speciale) atât în limba română, cât 
și în limba engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor 
atât la sediul societăţii cât și pe pagina de Internet a 
societăţii www.romaero.com și pot fi consultate 
începând cu data de 10.11.2021. Împuternicirea 
specială (Procura specială) se depune sau se poate 
expedia, în original, la societate cu cel puţin o oră 
înainte de adunare (13/14.12.2021 ora 12.00). În 
cazul în care Împuternicirea specială (Procura 
specială) se expediază prin poștă trebuie făcută pe 
plic menţiunea scrisă în clar și cu majuscule 
“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDI-
NARĂ A ACŢIONARILOR DIN 13/14.12.2021”. 
Procurile speciale care nu sunt primite în termenul 
stipulat în prezentul convocator nu vor fi acceptate 
de către Societate.  Formularele de împuterniciri 
speciale și formularele de buletine de vot prin cores-
pondență, actualizate cu propunerile transmise de 
acționari, se vor afla la dispoziția acționarilor la 
sediul societății și pe pe pagina de Internet a socie-
tăţii www.romaero.com, după expirarea termenului 
de transmitere a propunerilor pentru funcția de 
administrator și înscrierea propunerilor formulate 
de acționari pe formularele de vot. Formularele de 
vot prin corespondență sau împuternicirile speciale 
pot fi transmise și prin email cu semnătură electro-
nică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 
privind semnătura electronică până cel târziu cu o 
oră înainte de adunare (13/14.12.2021 ora 12.00), la 
adresa o§ce@romaero.com  menţionând la subiect: 
“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDI-
NARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 
13/14.12.2021”. Reprezentarea acţionarilor în cadrul 
adunării generale de către alte persoane decât acţio-
narii se poate face și în baza unei Împuterniciri 
generale (Procuri generale) valabilă pentru o peri-
oadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezen-
tantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate 
în dezbaterea adunării generale a acţionarilor 
societăţii cu condiţia ca împuternicirea 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. Împuter-
nicirile generale (Procurile generale) trebuie să 
conţină informaţiile prevăzute la art. 202 din Regu-
lamentul ASF nr. 5/2018 și se depun/expediază la 
societate cu cel puţin o oră înainte de adunare 
(13/14.12.2021 ora 12.00), în copie, cuprinzând 
menţiunea conformităţii cu originalul, sub semnă-
tura reprezentantului. Copiile certificate ale Împu-
ternicirilor generale (Procurilor generale) sunt 
reţinute de societate, făcându-se menţiune despre 
acestea în procesul verbal al adunării generale. Acţi-
onarii 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 dispoziţiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, 
cu modificările și completările ulterioare. În cazul 
neîntrunirii condiţiilor de cvorum/validitate prevă-
zute de Actul Constitutiv al societăţii pentru prima 
convocare, A.G.O.A. se reprogramează pentru data 
de 14.12.2021, în același loc, la aceeași oră, cu 
aceeași ordine de zi și dată de referinţă. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 021/599.41.04; 
fax 021/319.20.82. Președinte C.A. Alexan-
dru-Costin Macoveiciuc.

LICITAŢII
1.Informații generale privind autoritatea contrac-

tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: Comuna Colonești, 
Str. Smaranda Apostoleanu, nr.131, judeţul Bacău, 
telefon/fax 0234/287.600 /0234/287.800, email: 
comunacolonesti@yahoo.com, cod fiscal 4670194. 
2.Informații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: Clădire 
Dispensar -în suprafață totală utilă de 537,91mp, ce 
va fi închiriată pentru desfășurarea activităților 
medicale în cadrul Centrului Comunitar integrat, 
situat în Str.Smaranda Apostoleanu, nr.151, comuna 
Colonești, sat Colonești, județul Bacău, având 
cartea funciară cu nr.cadastral 60166, în proprietate 
publică a Comunei Colonești, desfășurată astfel: 
Cabinet C1 -Medic de familie: 59,49mp; Cabinet C2 
-Centru comunitar Integrat: 232,75mp; Cabinet C3 
-Stomatologie: 58,69mp; Cabinet C4 -Clinică medi-
cală: 186,98mp, conform H.C.L. nr.73 din 21.10.2021 
și cadrului legal O.U.G. nr.57/03.07.2019, art.332-
333. 3. Informații privind documentația de atribuire: 
informațiile se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: se poate intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atribuire la 
cerere, de la sediul instituției, Compartimentul de 
Achiziții Publice. 3.2.Denumirea și datele de contact 
ale serviciului /compartimentului din cadrul institu-
ției de la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: se poate obține de la 
Compartimentul de Achiziții Publice din cadrul 
Primăriei Comunei Colonești, Str.Smaranda Apos-
toleanu, nr.131, județul Bacău. 3.3.Costul și condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ: costul este 
de 100 lei/exemplar, se achită în numerar la Casieria 
Primăriei Comunei Colonești, Str.Smaranda Apos-
toleanu, nr.131, județul Bacău. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 15.12.2021, ora 
14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită 
de depunere a ofertelor: 23.12.2021, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Colonești, Str.Smaranda Apostoleanu, 
nr.131, județul Bacău, Compartimentul Achiziții 
Publice. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: oferta se depune într-un 
singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exte-
rior și unul interior. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
23.12.2021, ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei 
Colonești, Str. Smaranda Apostoleanu, nr.131, 
județul Bacău. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Bacău, municipiul 
Bacău, Ștefan cel Mare, nr. 4, județul Bacău, telefon 
0234/514.419, fax 0234/525.211, e-mail: tr-ba-
cau-reg2@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 26.11.2021.

1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei 
Jurilovca, comuna Jurilovca, str.1 Mai nr.2, județul 
Tulcea, telefon 0240/563.797, fax 0240/563.799, 
e-mail: primariajurilovca@yahoo.com, cod fiscal 
4793952. 2.Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 1 parcelă 
în suprafață de 11.762 mp, tarla 59, neproductiv, 
parcela 451, nr.cadastral 37591, situată în extravi-
lanul comunei Jurilovca, județul Tulcea, aparți-
nând domeniului public al Comunei Jurilovca, 
conform H.C.L. nr. 93/30.09.2021 și temeiul legal: 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: prin solici-
tarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Juri-
lovca. 3.2.Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul 
Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul 
Primăriei Comunei Jurilovca, comuna Jurilovca, 
str.1 Mai nr.2, județul Tulcea. 3.3.Costul și condi-
ţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: Persoanele interesate pot achita 
contravaloarea documentației de atribuire de 50 
Lei /exemplar în contul concedentului: 
RO90TREZ6465006 XXX000193, deschis la 
Trezoreria Baia, cod fiscal al concedentului: 
4793952 sau în numerar la casieria din sediul 
Primăriei Comunei Jurilovca, comuna Jurilovca, 
str.1 Mai nr.2, județul Tulcea. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 15/12/2021, ora 
15 .30 .  4 . Informaţ i i  pr iv ind  ofer te l e : 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
23/12/2021, ora 15.30. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăriei Comunei Jurilovca, 
comuna Jurilovca, str.1 Mai, nr.2, județul Tulcea. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar original, în două plicuri 
sigilate, unul interior și altul exterior. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 27/12/2021, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Comunei Jurilovca, comuna Juri-
lovca, str.1 Mai nr.2, județul Tulcea, Sala de festivi-
tăți. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax 
și/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Secția Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Tulcea, Tulcea, str. Toamnei 
nr.15, județul Tulcea, telefon 0240/504.279, fax 
0240/518.544, e-mail: tribunal-tulcea@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunţului de licitaţie către insti-
tuţiile abilitate, în vederea publicării: 26/11/2021.

1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna 
Poienarii de Muscel, Str.Principală nr.476A, județul 
Argeș, telefon/fax 0248/546.603, e-mail: primarie@
poienariidemuscel.cjarges.ro, cod fiscal 4122525. 
2.Informații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie închiriat: -spațiu 
cu destinația povarnă -40mp, situat în comuna 
Poienarii de Muscel, ce aparține domeniului public 
al Comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș, 
C.F.nr.80072, conform caietului de sarcini și teme-
iului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art.332-333. 
3.Informații privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentației de 

atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compar-
timentul Registratură. 3.2.Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate obține un exemplar 
din documentația de atribuire: Se poate obține de la 
Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei 
Comunei Poienarii de Muscel, str.Principală 
nr.476A, județul Argeș. 3.3.Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019, 
privind Codul administrativ: 50Lei/exemplar, se 
achită numerar la Casieria Primăriei Comunei 
Poienarii de Muscel. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 15/12/2021, ora 14.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere 
a ofertelor: 23/12/2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Poienarii de Muscel, Compartimentul Registra-
tură, str.Principală nr.476A, județul Argeș. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în 
două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 
5.Data și locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 23/12/2021, ora 
12.00, Primăria Comunei Poienarii de Muscel, str.
Principală nr.476A, județul Argeș. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului 
Argeș, Pitești, Blvd.I.C.Brătianu nr.7, județul 
Argeș, telefon 0248/216.599, fax 0248/216.599, 
e-mail: tr-arges@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 26/11/2021.

U.A.T. Comuna Mihăești, județul Vâlcea, CIF 
2541835, sediul în Comuna Mihăești, sat Buleta, 
strada Buleta nr. 73bis, jud. Vâlcea, tel./
fax.0250/772522, email mihaesti@vl.e-adm.ro, 
reprezentata prin primar Barzageanu Constantin, 
in calitate de concedent, organizeaza in data de 
28.12.2021, ora 12 :00, licitatie in vederea concesi-
onarii unor terenuri pasune cu suprafata totala de 
157,51 ha, bunuri proprietate privata ale Comunei 
Mihaesti conform HCL nr.71/25 noiembrie 2021 si 
OUG 57/2019, respectiv: LOT 1: 359.542 m.p. 
teren pasune situat in extravilanul comunei Miha-
esti, sat Stuparei, judetul Valcea; LOT 2: 853.384 
m.p. teren pasune situat in extravilanul comunei 
Mihaesti, sat Arsanca, punct “Izlaz Arsanca”, 
judetul Valcea; LOT 3: 362.133 m.p. teren pasune 
situat in  extravilanul comunei Mihaesti, sat 
Rugetu, punct “Izlaz Rugetu”, judetul Valcea; 
conform caietului de sarcini. Documentaţia de 
atribuire se poate obtine prin solicitarea scrisă, de 
la Registratura Primăriei Comunei Mihăești, jud. 
Vâlcea. Costul documentației de atribuire de 1000 
lei si se achita la casieria Primăriei Comunei 
Mihăești, jud. Valcea. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 20.12.2021, ora 12:00. Data 
limită de depunere a ofertelor: 28.12.2021, ora 
10:00. Oferta va fi depusă la Registratura Primă-
riei Comunei Mihăești, în satul Buleta, strada 
Buleta nr. 73bis, Comuna Mihăești, jud. Vâlcea, in 
doua exemplare: 1 exemplar original și 1 exemplar 
copie. Ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 
28.12.2021, ora 12:00, la sediul Primăriei Comunei 
Mihăești, în satul Buleta, strada Buleta nr. 73bis, 
Comuna Mihăești, jud. Vâlcea.

PIERDERI
Pierdut Certificate MTCT (fost MELEPAT) de 

competența verificatori de proiecte nr.1771 în speci-
alitatea IE și legitimația aferentă, precum și 
nr.06779 în specialitatea IG și legitimația aferentă, 
pe numele Bratu I. Nicolae. Se declară nule.
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