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FURNIZARE INFORMATII

Către

DOCEA CATALIN

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. 495651 din data  
28.05.2022 vă comunicăm următoarele informaţii:

TOP TECH SRL

INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J20/825/1992, atribuit în data de 14.04.1992
Identificator Unic la Nivel European (EUID):  ROONRC.J20/825/1992
Cod unic de înregistrare: 2114184
Certificat de înregistrare: B3845959, emis pe data de 21.03.2019 si eliberat la data 22.03.2019
Adresă sediu social: Municipiul Deva, Bulevardul 22 DECEMBRIE, Nr. 228, Judet Hunedoara
Contacte sediu social: Fax 0254234438, telefon: 0254234437, 234438
Contacte firmă: Fax 0040254234438, Adresa de e-mail office@toptech.ro, Locaţie WEB www.toptech.ro, telefon: 
0040254234437
Actul de înmatriculare şi autorizare: Sentinţă civilă / Hotărâre judecătorească  541/01.04.92,JUDECATORIA DEVA
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 28.02.2022
Durată: nelimitată; 

SEDIU SOCIAL
Act sediu: Contract de închiriere, nr. 1 din data 01.02.2019
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 01.02.2019.
Data expirării dovezii de sediu: 01.02.2024.
Durata sediului: 5 ani.

CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 4000 LEI , integral vărsat
Număr părţi sociale: 400
Valoarea unei părţi sociale: 10 LEI 
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NATURĂ CAPITAL
privat autohton 100%

ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.

ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
NĂDĂBAN SORIN GHEORGHE
Calitate: asociat unic
Cetăţenie: română
Stare civilă: casatorit
Data şi locul naşterii: 13.10.1960, Loc. Deva, Hunedoara, România
Sex: masculin
Aport la capital: 4000 LEI 
Aport vărsat total: 4000 LEI 
Aport vărsat în  LEI : 4000 LEI 
Număr parţi sociale: 400
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 100% / 100%

REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.

ASOCIAT, reprezentant al deţinatorilor în comun de părţi sociale (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.

Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
NĂDĂBAN SORIN GHEORGHE
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 13.10.1960, Loc. Deva, Hunedoara, România
Puteri: DEPLINE
Data numirii: 08.04.1992
Data numirii în funcţie: 08.04.1992
Durată mandat: nelimitată
Dată depunere specimen semnătură: 08.04.1992
Temei legal: conf. Legii  nr.31/1990

Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.

Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.

CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.
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Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.

Cenzori / Auditori PERSOANE FIZICE
Nu există înregistrări.

Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
9511 - Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

Activităţi secundare
Activităţile secundare: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
0240 - Activităţi de servicii anexe silviculturii
1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1820 - Reproducerea înregistrărilor
2620 - Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
2823 - Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)
3312 - Repararea maşinilor
3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
4321 - Lucrări de instalaţii electrice
4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse
4623 - Comerţ cu ridicata al animalelor vii
4651 - Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
4652 - Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
4665 - Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
4666 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare
4675 - Comerţ cu ridicata al produselor chimice
4676 - Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
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 echipamentelor audio/video în magazine specializate
4751 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, 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
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
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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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
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4942 - Servicii de mutare
5221 - Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
5610 - Restaurante
5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
5811 - Activităţi de editare a cărţilor
5812 - Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare
5813 - Activităţi de editare a ziarelor
5814 - Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
5819 - Alte activităţi de editare
5821 - Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activităţi de editare a altor produse software
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
6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6312 - Activităţi ale portalurilor web
6399 - Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
6619 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurari şi fonduri de pensii
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
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
7430 - Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
7733 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.
7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
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
Raport generat în data de 28.05.2022 : 09:09:15

4/13



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
8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8552 - Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.
8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
9001 - Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
9002 - Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9321 - Bâlciuri şi parcuri de distracţii
9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
9521 - Repararea aparatelor electronice de uz casnic
9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

EMBLEME
Nu există înregistrări.

FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITĂŢI
Nu există înregistrări.

SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU
Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Mediaş, Şoseaua SIBIULUI, Nr. 45, magazin si service tehnica de calcul, Ap. 2a, Judet Sibiu
Act sediu: Act aditional nr. 9 din data 01.02.2021 la contract de închiriere, nr. 98 din data 12.02.2013
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 01.02.2021.
Data expirării dovezii de sediu: 31.01.2026.
Durata sediului: 4 ani 11 luni 30 zile.

Denumire: PUNCT DE LUCRU
Adresă: Municipiul Alba Iulia, Str. CLOSCA, Nr. 6, Bloc 4, Scara D, Ap. 42, Judet Alba
Act sediu: Contract de închiriere, nr. 2 din data 22.06.2016
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 15.06.2017.
Data expirării dovezii de sediu: 14.06.2022.
Durata sediului: 4 ani 11 luni 30 zile.

Denumire: Alte categorii
Adresă: Municipiul Deva, Str., Judet Hunedoara
Act sediu: Document nr. 3962 din data 08.06.2000
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 16.06.2000.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Cluj-Napoca, Strada FABRICII, Nr. 73, Judet Cluj
Act sediu: Contract de închiriere, din data 08.02.2022
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 01.03.2022.
Data expirării dovezii de sediu: 01.03.2027.
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Durata sediului: 5 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Sibiu, Piaţa PRAHOVEI, Nr. 17, Judet Sibiu
Act sediu: Act aditional nr. 1 din data 19.02.2021 la contract de închiriere, din data 14.04.2016
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 19.02.2021.
Data expirării dovezii de sediu: 30.04.2026.
Durata sediului: 5 ani 2 luni 11 zile.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Timişoara, Strada N.TITULESCU, Nr. 35, Judet Timiş
Act sediu: Act aditional nr. 2 din data 20.07.2020 la contract de locaţiune, nr. 16 din data 25.03.2016
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 20.07.2020.
Data expirării dovezii de sediu: 20.07.2024.
Durata sediului: 4 ani.

SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004
Tip activitate autorizată: terţi
Conform declaraţiei - tip model 3 nr. 24567 din 05.09.2014
Activităţi desfăşurate în afara sediului social şi a sediilor secundare (CAEN REV. 2): 

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
6619 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurari şi fonduri de pensii
4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara  magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
9511 - Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
8020 - Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
4321 - Lucrări de instalaţii electrice

Data certificatului constatator:09.09.2014

Sediul social din:Municipiul Deva, Bulevardul 22 DECEMBRIE, Nr. 228, Judet Hunedoara
Tip sediu: principal
Tip model declaraţie: model 3 nr. 14794 din 12.03.2019
Activităţi la sediu: 

8020 - Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
8219 - Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
9511 - Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
7733 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
3312 - Repararea maşinilor
4321 - Lucrări de instalaţii electrice
4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
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4651 - Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
4741 - Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
4762 - Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate
4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

Data certificatului constatator: 21.03.2019

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Mediaş, Şoseaua SIBIULUI, Nr. 45, magazin si service tehnica de calcul, Ap. 2a, Judet Sibiu
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 16072 din 15.05.2013
Activităţi la sediu: 

9511 - Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
7733 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
4741 - Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
4666 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
4651 - Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului

Data certificatului constatator: 17.05.2013

Denumire: PUNCT DE LUCRU
Sediul secundar din:Municipiul Alba Iulia, Str. CLOSCA, Nr. 6, Bloc 4, Scara D, Ap. 42, Judet Alba
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 12616 din 25.03.2010
Activităţi la sediu: 

4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara  magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
7733 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
9511 - Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
8020 - Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
4321 - Lucrări de instalaţii electrice
4652 - Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
4666 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
4651 - Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului

Data certificatului constatator: 07.04.2010

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Cluj-Napoca, Strada FABRICII, Nr. 73, Judet Cluj
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 3 nr. 8924 din 15.02.2022
Activităţi la sediu: 

9511 - Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8020 - Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
7733 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
4651 - Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
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4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4321 - Lucrări de instalaţii electrice
7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea

Data certificatului constatator: 28.02.2022

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Sibiu, Piaţa PRAHOVEI, Nr. 17, Judet Sibiu
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 20621 din 24.06.2016
Activităţi la sediu: 

7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
4321 - Lucrări de instalaţii electrice
4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4651 - Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4741 - Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
7733 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
8020 - Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
9511 - Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

Data certificatului constatator: 27.06.2016

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Timişoara, Strada N.TITULESCU, Nr. 35, Judet Timiş
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 18871 din 07.06.2016
Activităţi la sediu: 

7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
4321 - Lucrări de instalaţii electrice
4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4651 - Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
7733 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
8020 - Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
9511 - Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

Data certificatului constatator: 08.06.2016

CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.

DREPTURI DE PROPRIETATE
Nu există înregistrări.

FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
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Nu există înregistrări.

- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.

- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.

- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.

- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.

- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.

ALTE MENŢIUNI

Nr. intrare: 8924 din 15.02.2022
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Act asociat: Declaraţie-tip pe propria răspundere - model 3
Nr. act: 8924 / 15.02.2022
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 1
Descriere:  conform act.

Nr. intrare: 14794 din 12.03.2019
Tip menţionare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)
Act asociat: Act constitutiv actualizat
Din data: 11.03.2019
Descriere:  conform act.

Nr. intrare: 14794 din 12.03.2019
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Act asociat: Declaraţie-tip pe propria răspundere - model 3
Nr. act: 14794 / 12.03.2019
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 1
Descriere:  conform act.

Nr. intrare: 39242 din 10.12.2013
Tip menţionare: Alte menţiuni
Act asociat: Declaraţie-tip pe propria răspundere - model 3
Nr. act: 39242 / 10.12.2013
Descriere:  conform act.

Nr. intrare: 35621 din 07.11.2013
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Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 1
Descriere:  conform act.

Nr. intrare: 18871 din 07.06.2016
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Act asociat: Declaraţie-tip pe propria răspundere - model 2
Nr. act: 18871 / 07.06.2016
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 3
Descriere:  conform act.

Nr. intrare: 24567 din 05.09.2014
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Act asociat: Declaraţie-tip pe propria răspundere - model 3
Nr. act: 24567 / 05.09.2014
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 1
Descriere:  conform act.

Nr. intrare: 3345 din 30.01.2014
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 1
Descriere:  conform act.

Nr. intrare: 30051 din 28.10.2015
Tip menţionare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)
Descriere:  conform act.

Nr. intrare: 30051 din 28.10.2015
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Act asociat: Declaraţie-tip pe propria răspundere - model 3
Nr. act: 30051 / 28.10.2015
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 1
Descriere:  conform act.

Nr. intrare: 27140 din 12.08.2013
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Act asociat: Declaraţie-tip pe propria răspundere - model 3
Nr. act: 27140 / 12.08.2013
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 3
Descriere:  conform act.

Nr. intrare: 20761 din 27.06.2016
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
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Act asociat: Declaraţie-tip pe propria răspundere - model 3
Nr. act: 20761 / 27.06.2016
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 1
Descriere:  conform act.

Nr. intrare: 20621 din 24.06.2016
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Act asociat: Declaraţie-tip pe propria răspundere - model 2
Nr. act: 20621 / 24.06.2016
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 2
Descriere:  conform act.

Nr. intrare: 28463 din 28.08.2013
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Act asociat: Declaraţie-tip pe propria răspundere - model 3
Nr. act: 28463 / 28.08.2013
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 1
Descriere:  conform act.

Nr. intrare: 524886 din 12.09.2012
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Act asociat: Declaraţie-tip pe propria răspundere - model 2
Nr. act: 524886 / 12.09.2012
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 1
Descriere:  conform act.

Nr. intrare: 31821 din 18.08.2011
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 1
Descriere:  conform act.

Nr. intrare: 16072 din 15.05.2013
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Act asociat: Declaraţie-tip pe propria răspundere - model 2
Nr. act: 16072 / 15.05.2013
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 1
Descriere:  conform act.

Nr. intrare: 593 din 11.01.2005
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Descriere:  conform act.
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Nr. intrare: 11144 din 02.03.2004
Tip menţionare: Modificarea actului privind dovada sediului
Nr. act:            4855 / 31.03.1992
Descriere:  conform act.

Nr. intrare: 62943 din 28.12.2009
Tip menţionare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)
Nr. act: 62943 / 28.12.2009
Descriere:  conform act.

Nr. intrare: 34660 din 03.07.2007
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 1
Descriere:  conform act.

Nr. intrare: 22766 din 09.05.2006
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 3
Descriere:  conform act.

Nr. intrare: 51557 din 03.12.2007
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 2
Descriere:  conform act.

Nr. intrare: 22955 din 18.05.2005
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Descriere:  conform act.

Nr. intrare: 12616 din 25.03.2010
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 2
Descriere:  conform act.

SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2019
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68): 1350347 LEI
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64): 0 LEI
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Pierdere (rd. 63 - 62): 0 LEI
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Profit (rd. 62 - 63): 1654992 LEI
Numar mediu de salariati: 79
Impozite, contributii  si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: 0 LEI
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06): 42983252 LEI
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24): 1080800 LEI
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SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2020
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68): 1841105 LEI
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64): 0 LEI
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Pierdere (rd. 63 - 62): 0 LEI
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Profit (rd. 62 - 63): 2166493 LEI
Numar mediu de salariati: 79
Impozite, contributii  si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: 0 LEI
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06): 55844270 LEI
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24): 1130819 LEI

SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2021
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68): 1592218 LEI
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64): 0 LEI
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Pierdere (rd. 63 - 62): 0 LEI
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Profit (rd. 62 - 63): 1882400 LEI
Numar mediu de salariati: 76
Impozite, contributii  si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: 0 LEI
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06): 54849372 LEI
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24): 1101399 LEI

Informaţiile sunt eliberate din registrul central computerizat al comerţului, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi au
la bază comunicarea înregistrărilor efectuate în registrul comerţului ţinut de către oficiile registrului comerţului de pe lângă 
tribunale până la data de 28.05.2022

S-a eliberat prezenta furnizare de informaţii solicitantului DOCEA CATALIN , fiindu-i necesar la Informare.

Pentru furnizarea acestor informaţii a fost percepută suma de 20

-----------------
Potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
profesionistul are obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor prevăzute de lege, în cel mult 15 zile de la data actelor şi faptelor 
supuse obligaţiei de înregistrare. Înregistrarea menţiunilor se poate face şi la cererea persoanelor interesate, în termen de cel mult 30 de zile de la data 
când au cunoscut actul sau faptul supus înregistrării.
În cazul persoanelor împuternicite al căror mandat a expirat, însă profesionistul nu a procedat la înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor 
corespunzătoare, conform celor de mai sus, acesta va figura în continuare înregistrat în registrul comerţului computerizat, cu calitatea respectivă şi cu 
durata mandatului expirată.

Prezentul document conţine date cu caracter personal a căror prelucrare intră sub incidenţa prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE.
Informaţiile cu privire la datele cu caracter personal furnizate prin prezentul document pot fi utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost solicitate.

Pentru actele înregistrate în registrul comerţului, a căror descriere nu se regăseşte în conţinutul certificatului constatator/furnizării de informaţii (de ex., la 
rubrica „Alte menţiuni“, „Restricţii“ ş.a.), solicitantul are posibilitatea obţinerii de copii/copii certificate după menţiunea respectivă, prin completarea 
formularului- tip „Cerere - comandă eliberare acte“ şi cu respectarea dispoziţiilor privind datele cu caracter personal.

Contrafacerea prezentului document constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.
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