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HYGIENE PLUS SRL 

 
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE  
Sediu social: Municipiul Călăraşi, Str. Pompierilor, Nr. 19, Judet Călăraşi Contacte sediu social 
telefon: 0724552426, 072349453  
Numar de ordine in Registrul Comertului: J51/683/2007, atribuit in data de 31.10.2007 
Stare firma: funcţiune  
Semnale firma: certificat de înmatriculare preschimbat 

Forma de organizare: societate cu raspundere limitata 

Cod unic de inregistrare: 22672614 atribuit in data de 01.11.2007  
Certificat de inregistrare: B1959379, emis pe data de 11.11.2009 si eliberat la data 17.11.2009 
Data ultimei inregistrari in registrul comertului: 20.08.2014 

Durată: nelimitată;  
Contacte firma telefon: 0724552426, 072349453 

 
SEDIU SOCIAL  
Act sediu: Contract de comodat, nr. 942 din data 29.10.2007 

Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 29.10.2007.  
Durata:nelimitat. 

 
CAPITAL SOCIAL  
Capital social subscris: 300 RON , integral vărsat 

Număr părţi sociale: 30  
Valoarea unei părţi sociale: 10 RON 

 
ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE 

Nu există înregistrări. 

 
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE 

DINCĂ MIREL COSMIN  
Calitate: asociat 

Cetăţenie: română 

Stare civilă: necasatorit  
Data şi locul naşterii: 14.05.1983, Loc. Călăraşi, Călăraşi, România 

Sex: masculin  
Aport la capital: 100 RON 

Aport vărsat total: 100 RON 

Aport vărsat în  RON : 100 RON  
Număr parţi sociale: 10 

Cota de participare la beneficii şi pierderi: 33.3333333333% / 33.3333333333% 

 
HAGEA COSTIN CRISTIAN 
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FAC SIMILE



 

Calitate: asociat 

Cetăţenie: română  
Stare civilă: necasatorit 

Data şi locul naşterii: 13.07.1983, Călăraşi,Călăraşi  
Sex: masculin 
Aport la capital: 100 RON 

Aport vărsat total: 100 RON  
Aport vărsat în  RON : 100 RON 

Număr parţi sociale: 10  
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 33.3333333333% / 33.3333333333% 

 

CUNEŞTEANU CEZAR ŞTEFAN  
Calitate: asociat 
Cetăţenie: română  
Stare civilă: necasatorit 
Data şi locul naşterii: 16.06.1984, Călăraşi,Călăraşi 

Sex: masculin  
Aport la capital: 100 RON 
Aport vărsat total: 100 RON  
Aport vărsat în  RON : 100 RON 

Număr parţi sociale: 10 
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 33.3333333334% / 33.3333333334% 

 

ASOCIATI LISTA  
Nu există înregistrări. 

 

PERSOANE IMPUTERNICITE  
CUNEŞTEANU CEZAR ŞTEFAN 

Calitate: administrator  
Funcţie: nespecificata 

Cetăţenie: română  
Sex: masculin 

Data şi locul naşterii: 16.06.1984, Călăraşi,Călăraşi 

Puteri: DEPLINE  
Data numirii în funcţie: 29.10.2007 

Durată mandat: nelimitată  
Dată depunere specimen semnătură: 29.10.2007 

 

CENZORI  
Nu există înregistrări. 

 

AUDITORI 

Nu există înregistrări. 

 

DOMENII DE ACTIVITATE  
Activitatea principală: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen 
(2) 4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat 

 

Activităţile secundare: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)  
0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de 
seminţe oleaginoase 
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0112 - Cultivarea orezului  
0113 - Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor 
0114 - Cultivarea trestiei de zahăr 
0115 - Cultivarea tutunului  
0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile 

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 

0121 - Cultivarea strugurilor  
0122 - Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale 

0123 - Cultivarea fructelor citrice  
0124 - Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase  
0125 - Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi 
fructiferi 0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase  
0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor  
0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz 
farmaceutic 0129 - Cultivarea altor plante permanente 
0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire 

0141 - Creşterea bovinelor de lapte  
0142 - Creşterea altor bovine  
0143 - Creşterea cailor şi a altor cabaline 
0144 - Creşterea cămilelor şi a 
camelidelor 0145 - Creşterea ovinelor şi 
caprinelor 0146 - Creşterea porcinelor  
0147 - Creşterea păsărilor 0149 

- Creşterea altor animale  
0150 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) 
0161 - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală  
0162 - Activităţi auxiliare pentru creşterea 
animalelor 0163 - Activităţi după recoltare 
0164 - Pregătirea seminţelor  
0170 - Vânătoare,capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe 
vânătorii 0210 - Silvicultură şi alte activităţi forestiere  
0220 - Exploatarea forestieră  
0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora 
spontană 0240 - Activităţi de servicii anexe silviculturii  
0311 - Pescuitul maritim 

0312 - Pescuitul în ape dulci  
0321 - Acvacultura maritimă 

0322 - Acvacultura în ape dulci  
1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a. 
1041 - Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 

1052 - Fabricarea îngheţatei  
1061 - Fabricarea produselor de morărit 

1062 - Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon 

1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie  
1072 - Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de 
patiserie 1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate  
1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.  
1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor 
alcoolice 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri  
1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape 
îmbuteliate 1320 - Producţia de ţesături 
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1330 - Finisarea materialelor textile  
1391 - Fabricarea de metraje prin tricotare sau 
croşetare 1399 - Fabricarea altor articole textile n.c.a.  
1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 
1419 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. 

1420 - Fabricarea articolelor din blană 
1511 - Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor  
1512 - Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament 
1520 - Fabricarea încălţămintei  
1610 - Tăierea şi rindeluirea lemnului  
1621 - Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn 
1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri  
1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii 
1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn  
1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale 
vegetale împletite  
1722 - Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton 
1729 - Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. 

1812 - Alte activităţi de tipărire n.c.a.  
2014 - Fabricarea altor produse chimice organice, de 
bază 2051 - Fabricarea explozivilor 

2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc  
2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii 
2229 - Fabricarea altor produse din material plastic  
2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică  
2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă 
2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramică  
2349 - Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.  
2361 - Fabricarea produselor din beton pentru 
construcţii 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru 
construcţii 2365 - Fabricarea produselor din azbociment  
2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi 
ipsos 2391 - Fabricarea de produse abrazive  
2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 
2433 - Producţia de profile obţinute la rece  
2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 
2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal  
2562 - Operaţiuni de mecanică generală 

2571 - Fabricarea produselor de tăiat 2572 

- Fabricarea articolelor de feronerie 

2592 - Fabricarea ambalajelor uşoare din metal  
2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 

2732 - Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice  
2823 - Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor 
periferice) 

2899 - Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.  
2932 - Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 
3011 - Construcţia de nave şi structuri plutitoare 
3020 - Fabricarea materialului rulant  
3030 - Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale 
3092 - Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi 
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3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 
3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării  
3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a. 
3230 - Fabricarea articolelor pentru sport  
3291 - Fabricarea măturilor şi periilor 
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 

3311 - Repararea articolelor fabricate din metal  
3319 - Repararea altor echipamente 
3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale  
3831 - Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate  
4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 

4211 - Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor  
4212 - Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane 
4213 - Construcţia de poduri şi tuneluri 

4221 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide  
4222 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi 
telecomunicaţii 4299 - Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a  
4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor 

4312 - Lucrări de pregătire a terenului  
4313 - Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii 
4321 - Lucrări de instalaţii electrice  
4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer 
condiţionat 4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii  
4331 - Lucrări de ipsoserie 

4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 

4333 - Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor  
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 
4339 - Alte lucrări de finisare  
4391 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la 
construcţii 4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.  
4511 - Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 
tone) 4519 - Comerţ cu alte autovehicule 
4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor  
4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 
4532 - Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule  
4540 - Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor  
4611 - Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate 
4612 - Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie  
4613 - Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii 

4617 - Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun  
4618 - Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. 
4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat  
4622 - Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 

4623 - Comerţ cu ridicata al animalelor vii  
4624 - Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate 
4631 - Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor  
4639 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 
4641 - Comerţ cu ridicata al produselor textile  
4642 - Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 

4643 - Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor 
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4644 - Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere 
4645 - Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie  
4646 - Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice  
4647 - Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat 
4648 - Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor 

4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc  
4652 - Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii 4671 

- Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate  
4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare 

4674 - Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire 
4675 - Comerţ cu ridicata al produselor chimice  
4676 - Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare 
4677 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor  
4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, 
băuturi şi tutun  
4719 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare 
4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate  
4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate 
4723 - Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate  
4724 - Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate 
4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate  
4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 
4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 

4730 - Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate  
4741 - Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate 
4742 - Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate  
4743 - Comerţ cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate 
4751 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate  
4752 - Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în 
magazine specializate  
4753 - Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în 
magazine specializate 
4754 - Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate  
4759 - Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în 
magazine specializate 
4761 - Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate  
4762 - Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate  
4763 - Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video , în 
magazine specializate  
4764 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 
4765 - Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate 
4771 - Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate  
4772 - Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate 
4773 - Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate  
4775 - Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate 4776 
- Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de 
companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate  
4777 - Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate 

4778 - Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 

4779 - Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 
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4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin 
standuri, chioşcuri şi pieţe  
4782 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri 
şi pieţe  
4789 - Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse 4791 
- Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet  
4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor 
4931 - Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători 

4932 - Transporturi cu taxiuri  
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a 
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri 
4942 - Servicii de mutare  
5210 - Depozitări  
5221 - Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 
5224 - Manipulări  
5229 - Alte activităţi anexe transporturilor 

5320 - Alte activităţi poştale şi de curier  
5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 
5590 - Alte servicii de cazare  
5610 - Restaurante  
5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru 
evenimente 5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a.  
5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor  
5920 - Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare 
muzicală 6010 - Activităţi de difuzare a programelor de radio  
6020 - Activităţi de difuzare a programelor de televiziune 
6110 - Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu  
6120 - Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) 
6130 - Activităţi de telecomunicaţii prin satelit  
6190 - Alte activităţi de telecomunicaţii 

6399 - Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.  
6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii  
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 
6831 - Agenţii imobiliare  
6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract  
7021 - Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al 
comunicării 7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 

7111 - Activităţi de arhitectură  
7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 
7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice  
7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate 
7312 - Servicii de reprezentare media 

7410 - Activităţi de design specializat 

7420 - Activităţi fotografice  
7430 - Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) 
7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.  
7711 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare 
7712 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele  
7721 - Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv 
7722 - Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri) 

7729 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a. 
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7735 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport aerian  
7739 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a. 
7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)  
7810 - Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă 
7911 - Activităţi ale agenţiilor turistice 

7912 - Activităţi ale tur-operatorilor 
7990 - Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică  
8020 - Activităţi de servicii privind sistemele de securizare 
8110 - Activităţi de servicii suport combinate  
8121 - Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 
8122 - Activităţi specializate de curăţenie 
8129 - Alte activităţi de curăţenie  
8130 - Activităţi de întreţinere peisagistică 
8211 - Activităţi combinate de secretariat  
8219 - Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de 
secretariat 8230 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor  
8291 - Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului 
8292 - Activităţi de ambalare  
8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 
8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ  
9200 - Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 

9313 - Activităţi ale centrelor de fitness  
9329 - Alte activităţi recreative şi distractive 
n.c.a. 9499 - Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.  
9512 - Repararea echipamentelor de comunicaţii 

9521 - Repararea aparatelor electronice de uz casnic  
9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină 
9523 - Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele 
9524 - Repararea mobilei şi a furniturilor casnice  
9525 - Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 

9529 - Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.  
9601 - Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană 
9602 - Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare  
9604 - Activităţi de întreţinere corporală 

9609 - Alte activităţi de servicii n.c.a. 
 

 

Text suplimentar activităţi secundare: IMPORT EXPORT  
FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITATI  
Nu există înregistrări. 

 

SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU 

Denumire: Punct de lucru 

Adresă: Municipiul Călăraşi, Strada VARIANTA NORD, Nr. 1, Judet Călăraşi  
Act sediu: Contract de închiriere, nr. 0018 din data 10.12.2012 emis de chinezul srl 

Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 10.12.2012.  
Data expirării dovezii de sediu: 10.12.2017. 

Durata sediului: 5 ani. 
 

 

Denumire: Punct de lucru 
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Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii. 
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Adresă: Municipiul Galaţi, Strada IOAN CETĂŢIANU, Nr. 19, Judet Galaţi  
Act sediu: Contract de închiriere, nr. 161 din data 16.10.2012 emis de MOBILSERV 
SRL Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 16.10.2012.  
Data expirării dovezii de sediu: 
31.10.2013. Durata sediului: 1 ani 15 zile. 
 

 

Denumire: PUNCT DE LUCRU 

Adresă: Municipiul Constanţa, Str. INTERIOARĂ, Nr. 3, Judet Constanţa  
Act sediu: Contract de închiriere, nr. 333 din data 21.03.2014 emis de INTERCOM TOPAZ 
SRL Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 22.03.2014.  
Data expirării dovezii de sediu: 
22.03.2016. Durata sediului: 2 ani. 
 

 

Denumire: PUNCT DE LUCRU 
Adresă: Municipiul Constanţa, Str. INTERIOARĂ 3, Nr. 1, Judet Constanţa  
Act sediu: Contract de închiriere, nr. 106198 din data 01.07.2009 

Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 01.07.2009.  
Data expirării dovezii de sediu: 01.07.2010. 

Durata sediului: 1 ani. 
 

 

Denumire: Punct de lucru  
Adresă: Bucureşti Sectorul 3, Şoseaua DUDEŞTI-PANTELIMON, Nr. 44, în cadrul U. II.-Prefin - parter, 
nr.10, nr. cadastral 3002/2  
Act sediu: Contract de locaţiune, nr. 1778 din data 11.07.2014 emis de ANTILOPA 
SA Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 01.06.2014.  
Data expirării dovezii de sediu: 31.05.2015. 

Durata sediului: 11 luni 30 zile. 
 

 

SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004 

Tip sediu: Terti  
Conform declaraţiei - tip model 2 nr. 17004 din 19.12.2013  
Activităţi desfăşurate în afara sediului social şi a sediilor secundare (CAEN REV. 

2): 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri 
Data certificatului constatator:23.12.2013 

 

Denumire: Punct de lucru  
Sediul secundar din:Municipiul Călăraşi, Strada VARIANTA NORD, Nr. 1, Judet Călăraşi 
Tip sediu: fond comert  
Tip model declaraţie: model 2 nr. 9304 din 
12.07.2013 Activităţi la sediu:  

8292 - Activităţi de ambalare  
2014 - Fabricarea altor produse chimice organice, de bază 

1729 - Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. 

Data certificatului constatator: 16.07.2013 

 

Denumire: Punct de lucru 

Sediul secundar din:Municipiul Galaţi, Strada IOAN CETĂŢIANU, Nr. 19, Judet Galaţi 
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Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii. 
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Tip sediu: fond comert  
Tip model declaraţie: model 2 nr. 513325 din 
19.11.2012 Activităţi la sediu: 

5210 - Depozitări  
Data certificatului constatator: 21.11.2012 

 

Denumire: PUNCT DE LUCRU  
Sediul secundar din:Municipiul Constanţa, Str. INTERIOARĂ, Nr. 3, Judet 
Constanţa Tip sediu: fond comert  
Tip model declaraţie: model 2 nr. 21278 din 10.11.2010 
Activităţi la sediu:  

4719 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 
nealimentare 4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat 

Data certificatului constatator: 12.11.2010 

 

Denumire: PUNCT DE LUCRU  
Sediul secundar din:Municipiul Constanţa, Str. INTERIOARĂ 3, Nr. 1, Judet Constanţa 
Tip sediu: fond comert  
Tip model declaraţie: model 2 nr. 3112 din 
04.03.2010 Activităţi la sediu:  

4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat 

Data certificatului constatator: 10.03.2010 

 

Sediul social din:Municipiul Călăraşi, Str. Pompierilor, Nr. 19, Judet Călăraşi  
Tip sediu: principal 

Tip model declaraţie: model 1 nr. 18545 din 29.10.2007 

Data certificatului constatator: 02.11.2007 

 

Denumire: Punct de lucru  
Sediul secundar din:Bucureşti Sectorul 3, Şoseaua DUDEŞTI-PANTELIMON, Nr. 44, în cadrul U. II.-Prefin 
- parter, nr.10, nr. cadastral 3002/2  
Tip sediu: fond comert  
Tip model declaraţie: model 2 nr. 11201 din 18.08.2014 
Activităţi la sediu:  

4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat 

Data certificatului constatator: 20.08.2014 

 

SITUATIA FINANCIARA PE ANUL 2014 

Nu există înregistrări. 

 

SITUATIA FINANCIARA PE ANUL 2013  
Numar mediu de salariati - 31.12.2013: 7  
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE: - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) - 
exercitiul financiar 2013: 0 RON  
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): - Pierdere (rd. 62 - 61) - exercitiul financiar 2013: 91883 
RON PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): - Profit (rd. 61 - 62) - exercitiul financiar 2013: 0 RON  
Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) - exercitiul financiar 2013: 2956181 
RON 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) - sold la 31.12.2013 - sold la 31.12.2013: 0 RON 

 

SITUATIA FINANCIARA PE ANUL 2012 

Numar mediu de salariati- 31.12.2012: 6 
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- Profit NET (rd. 63 - 64 - 65 - 66)- ex. fin. 2012: 0 RON 

- Pierdere BRUTA (rd. 62 - 61)- ex. fin. 2012: 49216 RON  
- Profit  BRUT(rd. 61 - 62)- ex. fin. 2012: 0 RON  
Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)- ex. fin. 2012: 2534163 RON 
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)- 31.12.2012: 0 RON 

 

ALTE MENTIONARI  
Menţionare acte: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004 
Nr. intrare: 17004 din 19.12.2013  
Număr declaraţii: 1 
Număr certificate constatatoare: 1  
Act sediu: Declaraţie-tip pe propria răspundere - model 2 
Nr. act: 17004 / 19.12.2013 

 

Menţionare acte: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004 
Nr. intrare: 9304 din 12.07.2013 
Număr declaraţii: 1  
Număr certificate constatatoare: 1  
Act sediu: Declaraţie-tip pe propria răspundere - model 2 
Nr. act: 9304 / 12.07.2013 

 

Menţionare acte: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004 
Nr. intrare: 513325 din 19.11.2012 

Număr declaraţii: 1  
Număr certificate constatatoare: 1  
Act sediu: Declaraţie-tip pe propria răspundere - model 2 
Nr. act: 513325 / 19.11.2012 

 

Menţionare acte: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004 
Nr. intrare: 21278 din 10.11.2010  
Descriere: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 
359/2004 Număr declaraţii: 1 

Număr certificate constatatoare: 1 

 

Menţionare acte: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004 
Nr. intrare: 20314 din 15.10.2010  
Descriere: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 
359/2004 Număr declaraţii: 1 
Număr certificate constatatoare: 1 

 

Menţionare acte: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004 
Nr. intrare: 3112 din 04.03.2010  
Descriere: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 
359/2004 Număr declaraţii: 1  
Număr certificate constatatoare: 1 

 

Menţionare acte: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004 
Nr. intrare: 18545 din 29.10.2007  
Descriere: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea 359/2004 
Număr declaraţii: 1 
Număr certificate constatatoare: 1 

 
Raport generat în data de 07.04.2015 : 12:26:45 

 
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii. 
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Menţionare acte: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004 
Nr. intrare: 11201 din 18.08.2014 

Număr declaraţii: 1  
Număr certificate constatatoare: 1  
Act sediu: Declaraţie-tip pe propria răspundere - model 2 
Nr. act: 11201 / 18.08.2014 
 
 
 
 
 
 

 

Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului, şi au la bază inregistrările existente în acesta până la data de 07.04.2015 12:26. 
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