MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 584319/06.12.2017

FURNIZARE INFORMAŢII EXTINSE

Către

SCHMIDT & SCHMIDT OHG

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. 584319
din data 06.12.2017 vă comunicăm urmatoarele informaţii:
MECHANIKUS CONCEPT SERVICE SRL
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/10880/2006, atribuit în data de 04.07.2006
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/10880/2006
Cod unic de înregistrare: 18821351
Certificat de înregistrare: B2728201, emis pe data de 19.03.2013 si eliberat la data 20.03.2013
Adresă sediu social: Bucureşti Sectorul 1, Intrarea MAIOR ALEXANDRU CÂMPEANU, Nr. 3A, PARTER,
Ap. 1
Contacte sediu social: telefon: 0751025185, 0723663781
Contacte firmă: telefon: 0751025185, 0723663781
Actul de înmatriculare şi autorizare: Încheiere judecătorească 10946/04.07.2006
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 19.10.2017
Durată: nelimitată;
SEDIU SOCIAL
Act sediu: Act aditional nr. 1 la contract de comodat, din data 04.03.2013
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 04.03.2013.
Data expirării dovezii de sediu: 31.03.2023.
Durata sediului: 10 ani 27 zile.
Redactat M.S. / listat 07.12.2017 : 09:58:37
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CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 7740 LEI , integral vărsat
Număr părţi sociale: 774
Valoarea unei părţi sociale: 10 LEI
NATURĂ CAPITAL
privat autohton 100%
ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
CIOCIANU CORNEL
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 23.10.1967, Bucureşti
Sex: masculin
Aport la capital: 3100 LEI
Aport vărsat total: 3100 LEI
Aport vărsat în LEI : 3100 LEI
Număr parţi sociale: 310
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 40.05% / 40.05%
CIOCIANU VALERIU DAN
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Data şi locul naşterii: 10.09.1972, Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Sex: masculin
Aport la capital: 4640 LEI
Aport vărsat total: 4640 LEI
Aport vărsat în LEI : 4640 LEI
Număr parţi sociale: 464
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 59.95% / 59.95%
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
CIOCIANU VALERIU DAN
Calitate: administrator
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 10.09.1972, Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Puteri: DEPLINE
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Data numirii: 21.10.2015
Durată mandat: nelimitată
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.
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)
4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Activităţi secundare
Activităţile secundare: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
0162 - Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
0240 - Activităţi de servicii anexe silviculturii
1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.
1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
1399 - Fabricarea altor articole textile n.c.a.
1512 - Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale
împletite
1723 - Fabricarea articolelor de papetărie
1729 - Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
1812 - Alte activităţi de tipărire n.c.a.
1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814 - Legătorie şi servicii conexe
1820 - Reproducerea înregistrărilor
2051 - Fabricarea explozivilor
2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc
2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
2229 - Fabricarea altor produse din material plastic
2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
2363 - Fabricarea betonului
2364 - Fabricarea mortarului
2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
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2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
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
2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2620 - Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
2651 - Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie
2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
2670 - Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
2731 - Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2732 - Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice
2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
2823 - Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor
periferice)
2829 - Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
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
3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3103 - Fabricarea de saltele şi somiere
3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.
3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
3312 - Repararea maşinilor
3313 - Repararea echipamentelor electronice şi optice
3314 - Repararea echipamentelor electrice
3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
3600 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei
3831 - Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
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
4291 - Construcţii hidrotehnice
4299 - Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a
4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor
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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
4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
4532 - Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
4613 - Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
4614 - Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
4615 - Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
4616 - Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele
4617 - Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun
4618 - Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse
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
4632 - Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
4633 - Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
4634 - Comerţ cu ridicata al băuturilor
4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
4636 - Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
4637 - Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
4638 - Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
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
4644 - Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere
4645 - Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie
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
4651 - Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
4652 - Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
4661 - Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor
4662 - Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte
4663 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii
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4664 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat
4665 - Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
4666 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
4669 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
4671 - Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
4672 - Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice
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
4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat
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
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
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
4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri,
chioşcuri şi pieţe
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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
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
5222 - Activităţi de servicii anexe transportului pe apă
5223 - Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene
5224 - Manipulări
5229 - Alte activităţi anexe transporturilor
5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
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
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
5911 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5913 - Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
5914 - Proiecţia de filme cinematografice
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.
6420 - Activităţi ale holdingurilor
6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6831 - Agenţii imobiliare
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6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7010 - Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
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
7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
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
7732 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii
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)
7810 - Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
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
8211 - Activităţi combinate de secretariat
8219 - Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
8220 - Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
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.
8532 - Învăţământ secundar, tehnic sau profesional
8551 - Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional
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)
9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
9511 - Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
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
9529 - Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
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9609 - Alte activităţi de servicii n.c.a.
Text suplimentar activităţi secundare: 5248-fără obiecte de cult religios, arme şi muniţii;»7020, 7121-fără
leasing.
EMBLEME
Nu există înregistrări.
FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITĂŢI
Nu există înregistrări.
SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU
Denumire: Punct de lucru
Adresă: Bucureşti Sectorul 6, Splaiul INDEPENDENŢEI, Nr. 319, OB.18b
Act sediu: Contract de locaţiune, nr. 26 din data 07.09.2016
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 01.10.2016.
Data expirării dovezii de sediu: 01.10.2019.
Durata sediului: 3 ani.

SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004
Sediul social din:Bucureşti Sectorul 1, Intrarea MAIOR ALEXANDRU CÂMPEANU, Nr. 3A, PARTER, Ap.
1
Tip sediu: principal
Tip model declaraţie: model 3 nr. 109436 din 14.03.2013
desfăşoară activităţi proprii de birou pentru societate
Nu se desfăşoară activităţile prevăzute în actul constitutiv sau modificator
Data certificatului constatator: 19.03.2013
Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Bucureşti Sectorul 6, Splaiul INDEPENDENŢEI, Nr. 319, OB.18b
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 3 nr. 608644 din 11.08.2017
Activităţi la sediu:
7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice
4669 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
4662 - Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte
4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
3312 - Repararea maşinilor
3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
Data certificatului constatator: 17.08.2017
DREPTURI DE PROPRIETATE
Nu există înregistrări.
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CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.
FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
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: 608644 din 11.08.2017
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 2
Nr. intrare: 307701 din 03.07.2006
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Descriere: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 1
Nr. intrare: 544468 din 18.12.2006
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Descriere: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 1
Nr. intrare: 135137 din 01.04.2013
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 2
Nr. intrare: 96155 din 08.03.2011
Tip menţionare: Depunere dovadă prelungire valabilitate sediu firmă
Din data: 15.12.2008
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Nr. intrare: 402649 din 11.10.2016
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 1
Nr. intrare: 325661 din 03.09.2015
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 2
Număr certificate constatatoare: 2
SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2014
Număr mediu de salariaţi - 31.12.2014: 40
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat - total, din care:: 32115 LEI
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) - sold la 31.12.2014: 0 LEI
ACTIVE IMOBILIZATE ? TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) - sold la 31.12.2014: 346236 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) exercitiul financiar 2014: 0 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): - Pierdere (rd. 62 - 61) - exercitiul financiar 2014: 239837 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): - Profit (rd. 61 - 62) - exercitiul financiar 2014: 0 LEI
Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) - exercitiul financiar 2014: 5478397 LEI
SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2015
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) - sold la sf. ex. financiar: 292225 LEI
Număr mediu de salariaţi - 31 dec. an curent: 35
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat - total(col 2+3): 51204 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Pierdere (rd. 63 - 62) - ex. financiar curent: 0 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 64 - 66 - 67) - ex.
financiar curent: 1405 LEI
Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) - ex. financiar curent: 5870540 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Profit (rd.62 - 63) - ex. financiar curent: 1405 LEI
Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) - ex. financiar curent: 5870540 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 64 - 66 - 67) - ex.
financiar curent: 1405 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Pierdere (rd. 63 - 62) - ex. financiar curent: 0 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Profit (rd.62 - 63) - ex. financiar curent: 1405 LEI
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) - sold la sf. ex. financiar: 292225 LEI
Număr mediu de salariaţi - 31 dec. an curent: 35
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat - total(col 2+3): 51204 LEI
SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2016
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 + 02 + 03): 399295 LEI
Număr mediu de salariaţi: 32
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat: 237289 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67) (rd.
66 + 67 - 64): 0 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 64 - 66 - 67): 43939
LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Pierdere (rd. 63 - 62): 0 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Profit (rd.62 - 63): 60413 LEI
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Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06): 6163339 LEI

INFORMATII ISTORICE
Evenimente selectate: denumire, forma juridică, codul unic de înregistrare, nr. de ordine în registrul comerţului,
sediu social, starea actuală a firmei, alte firme la acelaşi sediu, tipul unităţii, suspendare/reluare activitate,
identificator unic la nivel european (euid), contacte firmă, durata de funcţionare declarată, activitate principală,
activităţi secundare, capital social, activităţi autorizate, radiere, dizolvare, lichidatori, incidente persoane,
fuziune/divizare/reorganizare, insolvenţă, recursuri/opoziţii, hotărâri judecătoreşti, urmarire penală a firmei,
interzicere activitate, embleme, concordat preventiv, solicitant, persoană de contact, depunere situaţii
financiare, alte menţiuni, erori in rc, răspundere patrimonială, asociaţi/acţionari, administratori/persoane
împuternicite, cenzori/auditori, sucursale, subunităţi/alte sedii secundare, mărci, brevete, soţ/soţie
---------------------------------------------------------------------Înmatriculare nr. 307701 din data de 03.07.2006.
Înscrisa în RC la data: 03.07.2006 în baza rezoluţiei din data 04.07.2006
Soluţie: inmatriculat
---------------------------------------------------------------------SOLICITANT
CIOCIANU CORNEL
Calitate: asociat unic
Prin Împuternicit: Băjan Gianina
DENUMIRE FIRMA
Denumire: HEIA SOFTWARE SRL
SEDIU SOCIAL
Bucureşti Sectorul 1, Str. Turda, Nr. 127, Bloc 2, Scara B, Etaj 5, Ap. 60
Act sediu: Contract de comodat, din data 28.06.2006
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 28.06.2006.
Data expirării dovezii de sediu: 28.06.2011.
Durata: 5 ani.
TIP UNITATE
Tip unitate noua: Unitate principală
FORMA JURIDICA
Forma juridica noua: Societate cu Raspundere Limitata
DURATA FIRMA
nelimitată; durata de functionare: 99 ani ;
CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 3000 LEI , integral vărsat
Număr părţi sociale: 3
Valoarea unei părţi sociale: 1000 LEI
Dată vărsare capital: 29.06.2006
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ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
Nou
Acţiuni: asociat unic, asociat nou,
CIOCIANU CORNEL
Calitate: asociat unic
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 23.10.1967, Bucureşti
Sex: masculin
Aport la capital: 3000 LEI
Aport vărsat total: 3000 LEI
Număr parţi sociale: 3
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 100% / 100%
Dată vărsare capital: 29.06.2006
PERSOANE IMPUTERNICITE
CIOCIANU CORNEL
Operaţie: NUMIRE
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 23.10.1967, Bucureşti
Stare civilă: nedeclarat
Data numirii: 28.06.2006
Data numirii în funcţie: 28.06.2006
Durată mandat: nelimitată
DOMENII DE ACTIVITATE
Activitatea principală: conform codificarii (Ordin 601/2002) Rev. Caen (1)
7222 - Consultanţă şi furnizare de alte produse software

CODURI ADAUGATE
Activităţile secundare: conform codificarii (Ordin 601/2002) Rev. Caen (1)
2211 - Editarea cărţilor
2213 - Editarea revistelor şi periodicelor
2214 - Editarea înregistrărilor sonore
2215 - Alte activităţi de editare
2222 - Alte activităţi de tipărire n.c.a.
2223 - Legătorie
2224 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire
2225 - Alte lucrări de tipografie
2231 - Reproducerea înregistrărilor audio
2232 - Reproducerea înregistrărilor video
2233 - Reproducerea înregistrărilor informatice
2661 - Fabricarea elementelor din beton pentru construcţii
2662 - Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcţii
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2663 - Fabricarea betonului
2664 - Fabricarea mortarului
2666 - Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos
2670 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
2811 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
2812 - Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie din metal
3001 - Fabricarea maşinilor de birou
3002 - Fabricarea calculatoarelor şi a altor echipamente electronice
3130 - Producţia de fire şi cabluri electrice şi optice
3310 - Producţia de aparatură şi instrumente medicale
3320 - Producţia de aparatură şi instrumente de măsură, verificare şi control (cu excepţia echipamentelor de
măsură, reglare şi control pentru procesele industriale)
3330 - Producţia de echipamente de măsură, reglare şi control pentru procesele industriale
3340 - Producţia de aparatură şi instrumente optice şi fotografice
3611 - Producţia de scaune
3612 - Producţia mobilierului pentru birou şi magazine
3613 - Producţia mobilierului pentru bucătării
3614 - Producţia altor tipuri de mobilier
3615 - Producţia de saltele şi somiere
3663 - Fabricarea altor produse manufacturiere
3710 - Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile
3720 - Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile
4030 - Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde
4100 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei
4511 - Demolarea construcţiilor, terasamente şi organizare de şantiere
4512 - Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
4521 - Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu
4522 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
4523 - Construcţii de autostrăzi, drumuri, aerodroame şi baze sportive
4524 - Construcţii hidrotehnice
4525 - Alte lucrări speciale de construcţii
4531 - Lucrări de instalaţii electrice
4532 - Lucrări de izolaţii şi protecţie anticorozivă
4533 - Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare
4534 - Alte lucrări de instalaţii
4541 - Lucrări de ipsoserie
4542 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4543 - Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
4544 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
4545 - Alte lucrări de finisare
4550 - Închirierea utilajelor de construcţii şi demolare, cu personalul de deservire aferent
5010 - Comerţ cu autovehicule
5020 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
5030 - Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule
5113 - Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi de construcţii
5114 - Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
5115 - Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
5116 - Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii, încălţăminte şi articole
5117 - Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun
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5118 - Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
5119 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse
5121 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor
5122 - Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
5123 - Comerţ cu ridicata al animalelor vii
5124 - Comerţ cu ridicata al pieilor brute şi al pieilor prelucrate
5125 - Comerţ cu ridicata al tutunului neprelucrat
5131 - Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
5132 - Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
5133 - Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
5134 - Comerţ cu ridicata al băuturilor
5135 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
5136 - Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
5137 - Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
5138 - Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
5139 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
5141 - Comerţ cu ridicata al produselor textile
5142 - Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
5143 - Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice şi de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
5144 - Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, tapete şi produse de întreţinere
5145 - Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie
5147 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a.
5151 - Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
5152 - Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice
5153 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii
5154 - Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
5155 - Comerţ cu ridicata al produselor chimice
5156 - Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
5157 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
5181 - Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte
5182 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria miniera şi construcţii
5183 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat
5184 - Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului
5185 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
5186 - Comerţ cu ridicata al altor componente şi echipamente electronice
5187 - Comerţ cu ridicata al altor aparaturi utilizate în industrie, comerţ şi transporturi
5188 - Comerţ cu ridicata al maşinilor, accesoriilor şi uneltelor agricole, inclusiv al tractoarelor
5190 - Comerţ cu ridicata al altor produse
5211 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare,
băuturi şi tutun
5212 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
5221 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete
5222 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne
5223 - Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor
5224 - Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase
5225 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor
5226 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun
5227 - Comerţ cu amănuntul în magazine specializate al produselor alimentare
5233 - Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie
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5241 - Comerţ cu amănuntul al textilelor
5242 - Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei
5243 - Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele
5244 - Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al altor articole de uz casnic
5245 - Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electro-menajere, al aparatelor de radio si televizoarelor
5246 - Comerţ cu amănuntul cu articole de fierărie, cu articole din sticlă şi cu cele pentru vopsit
5247 - Comerţ cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi articolelor de papetărie
5248 - Comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.
5250 - Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
5261 - Comerţ cu amănuntul prin corespondenţă
5262 - Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe
5263 - Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine
5272 - Reparaţii de articole electrice de uz gospodăresc
5274 - Alte reparaţii de articole personale n.c.a.
5510 - Hoteluri
5523 - Alte mijloace de cazare
5530 - Restaurante
5540 - Baruri
5551 - Cantine
5552 - Alte unităţi de preparare a hranei
6023 - Transporturi terestre de călători, ocazionale
6024 - Transporturi rutiere de mărfuri
6311 - Manipulări
6312 - Depozitări
6321 - Alte activităţi anexe transporturilor terestre
6322 - Alte activităţi anexe transporturilor pe apă
6323 - Alte activităţi anexe transporturilor aeriene
6340 - Activităţi ale altor agenţii de transport
6420 - Telecomunicaţii
7011 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
7012 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
7020 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7031 - Agenţii imobiliare
7032 - Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract
7110 - Închirierea autoturismelor şi utilitarelor de capacitate mică
7121 - Închirierea altor mijloace de transport terestru
7132 - Închirierea maşinilor şi echipamentelor pentru construcţii, fără personal de deservire aferent
7133 - Închirierea maşinilor şi echipamentelor de birou, inclusiv a calculatoarelor
7134 - Închirierea altor maşini şi echipamente n.c.a.
7210 - Consultanţă în domeniul echipamentelor de calcul (hardware)
7221 - Editare de programe
7230 - Prelucrarea informatică a datelor
7240 - Activităţi legate de bazele de date
7250 - Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou, de contabilizat şi a calculatoarelor
7260 - Alte activităţi legate de informatică
7413 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondaj
7414 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
7415 - Activităţile de management ale holdingurilor
7420 - Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea
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7430 - Activităţi de testări şi analize tehnice
7440 - Publicitate
7470 - Activităţi de întreţinere şi curaţare a cladirilor
7481 - Activităţi fotografice
7482 - Activităţi de ambalare
7485 - Activităţi de secretariat şi traducere
7486 - Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică
7487 - Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
8042 - Alte forme de învăţământ
9212 - Distribuţia de filme cinematografice şi video
9213 - Proiecţia de filme cinematografice
9220 - Activităţi de radio şi televiziune
9234 - Alte activităţi de spectacole n.c.a.
9272 - Alte activităţi recreative

SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004
Sediul social din:Bucureşti Sectorul 1, Str. Turda, Nr. 127, Bloc 2, Scara B, Etaj 5, Ap. 60
Tip sediu: principal
Tip model declaraţie: model 1 nr. 307701 din 03.07.2006
Nu se desfăşoară activităţile prevăzute în actul constitutiv sau modificator
Data certificatului constatator: 04.07.2006
ALTE MENTIONARI
Operaţie: Menţionare acte: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Descriere: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea 359/2004

---------------------------------------------------------------------Menţiune nr. 544468 din data de 18.12.2006.
Competenţa de soluţionare: judecator delegat
Înscrisa în RC la data: 20.12.2006 în baza încheierii nr. 70353 din data 20.12.2006
Soluţie: dosar finalizat
---------------------------------------------------------------------SOLICITANT
CIOCIANU CORNEL
Calitate: împuternicit
Prin Împuternicit: DICONESCU MIHAI
SEDIU SOCIAL
Bucureşti Sectorul 1, Str. TURDA, Nr. 127, Bloc 2, Scara B, Etaj 5, Ap. 61
Act sediu: Contract de închiriere, nr. 45879 din data 12.12.2006
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2006.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2007.
Durata: 1 ani.
CONTACTE FIRMA
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Telefon: 0723663781
SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004
Sediul social din:Bucureşti Sectorul 1, Str. TURDA, Nr. 127, Bloc 2, Scara B, Etaj 5, Ap. 61
Tip sediu: principal
Tip model declaraţie: model 1 nr. 544468 din 18.12.2006
Nu se desfăşoară activităţile prevăzute în actul constitutiv sau modificator
Data certificatului constatator: 21.12.2006
ALTE MENTIONARI
Operaţie: Menţionare acte: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Descriere: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 1

---------------------------------------------------------------------Cerere de depunere situatie financiară nr. 249669 din data de 31.05.2007.
Înscrisa în RC la data: 31.05.2007
---------------------------------------------------------------------CONTACTE FIRMA
Telefon: 0723663781
Depunere situatie financiara pe anul: 2006

---------------------------------------------------------------------Cerere de depunere situatie financiară nr. 160556 din data de 09.04.2008.
Înscrisa în RC la data: 09.04.2008
---------------------------------------------------------------------CONTACTE FIRMA
Telefon: 0723663781
Depunere situatie financiara pe anul: 2007

---------------------------------------------------------------------Cerere de depunere situatie financiară nr. 158558 din data de 31.03.2009.
Înscrisa în RC la data: 31.03.2009
---------------------------------------------------------------------CONTACTE FIRMA
Telefon: 0723663781
Depunere situatie financiara pe anul: 2008
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---------------------------------------------------------------------Cerere de depunere situatie financiară nr. 105668 din data de 10.03.2010.
Înscrisa în RC la data: 10.03.2010
---------------------------------------------------------------------CONTACTE FIRMA
Telefon: 0723663781
Depunere situatie financiara pe anul: 2009

---------------------------------------------------------------------Cerere de depunere-mentionare acte nr. 96155 din data de 08.03.2011.
Competenţa de soluţionare: director / persoana desemnata
Înscrisa în RC la data: 10.03.2011 în baza rezoluţiei nr. 20704 din data 10.03.2011
Soluţie: dosar finalizat
---------------------------------------------------------------------SOLICITANT
CIOCIANU CORNEL
Calitate: asociat unic
Prin Împuternicit: MANOLE VALENTIN
CONTACTE FIRMA
Telefon: 0751025185
ALTE MENTIONARI
Operaţie: Menţionare acte: Depunere dovadă prelungire valabilitate sediu firmă
Act asociat: Contract de comodat
Tip act: temporar
Din data: 15.12.2008
Dată expirare sediu: 31.12.2011

---------------------------------------------------------------------Cerere de depunere-mentionare acte nr. 527804 din data de 27.02.2012.
Stare înregistrare: Cerere ridicata
Competenţa de soluţionare: director / persoana desemnata
Înscrisa în RC la data: 01.03.2012 în baza rezoluţiei nr. 508832 din data 29.02.2012
Soluţie: admis
---------------------------------------------------------------------SOLICITANT
CIOCIANU CORNEL
Calitate: asociat
Prin Împuternicit: PARASCHIV ALINA RAMONA
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SEDIU SOCIAL
Bucureşti Sectorul 1, Str. TURDA, Nr. 127, Bloc 2, Scara B, Etaj 5, Ap. 61
Act sediu: Contract de comodat, din data 03.01.2012
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 03.01.2012.
Data expirării dovezii de sediu: 31.12.2014.
Durata: 2 ani 11 luni 28 zile.

---------------------------------------------------------------------Preschimbare obiecte de activitate nr. 9631 din data de 11.01.2013.
Stare înregistrare: Cerere ridicata
Competenţa de soluţionare: director
Înscrisa în RC la data: 14.01.2013 în baza rezoluţiei nr. 3431 din data 14.01.2013
Soluţie: admis
---------------------------------------------------------------------SOLICITANT
TUGUREL COSTINEL
Calitate: împuternicit
CODURI ADAUGATE
Activitatea principală: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Activităţile secundare: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
0162 - Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
0240 - Activităţi de servicii anexe silviculturii
1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.
1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
1399 - Fabricarea altor articole textile n.c.a.
1512 - Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale
împletite
1723 - Fabricarea articolelor de papetărie
1729 - Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
1812 - Alte activităţi de tipărire n.c.a.
1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814 - Legătorie şi servicii conexe
1820 - Reproducerea înregistrărilor
2051 - Fabricarea explozivilor
2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc
2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
2229 - Fabricarea altor produse din material plastic
2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
2363 - Fabricarea betonului
2364 - Fabricarea mortarului
2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
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2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
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
2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2620 - Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
2651 - Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie
2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
2670 - Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
2731 - Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2732 - Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice
2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
2823 - Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor
periferice)
2829 - Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
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
3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3103 - Fabricarea de saltele şi somiere
3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.
3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
3312 - Repararea maşinilor
3313 - Repararea echipamentelor electronice şi optice
3314 - Repararea echipamentelor electrice
3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
3600 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei
3831 - Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
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
4291 - Construcţii hidrotehnice
4299 - Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a
4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor
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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
4613 - Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
4614 - Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
4615 - Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
4616 - Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele
4617 - Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun
4618 - Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse
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
4632 - Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
4633 - Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
4634 - Comerţ cu ridicata al băuturilor
4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
4636 - Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
4637 - Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
4638 - Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
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
4644 - Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere
4645 - Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie
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
4651 - Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
4652 - Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
4661 - Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor
4662 - Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte
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4663 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii
4664 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat
4665 - Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
4666 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
4669 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
4671 - Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
4672 - Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice
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
4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat
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
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
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
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
5222 - Activităţi de servicii anexe transportului pe apă
5223 - Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene
5224 - Manipulări
5229 - Alte activităţi anexe transporturilor
5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
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
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
5911 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5913 - Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
5914 - Proiecţia de filme cinematografice
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.
6420 - Activităţi ale holdingurilor
6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
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6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6831 - Agenţii imobiliare
6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7010 - Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
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
7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
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
7732 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii
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)
7810 - Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
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
8211 - Activităţi combinate de secretariat
8219 - Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
8220 - Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
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.
8532 - Învăţământ secundar, tehnic sau profesional
8551 - Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional
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)
9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
9511 - Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
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
Redactat M.S. / listat 07.12.2017 : 09:58:37
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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9524 - Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
9529 - Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
9609 - Alte activităţi de servicii n.c.a.

---------------------------------------------------------------------Menţiune nr. 109436 din data de 14.03.2013.
Stare înregistrare: Cerere ridicata
Competenţa de soluţionare: director / persoana desemnata
Înscrisa în RC la data: 19.03.2013 în baza rezoluţiei nr. 38686 din data 18.03.2013
Soluţie: admis
---------------------------------------------------------------------SOLICITANT
TUGUREL COSTINEL ANUSEL/ GHERGHITA LUCIAN-HORIA
Calitate: împuternicit
DENUMIRE FIRMA
Denumire noua: MECHANIKUS CONCEPT SERVICE SRL
Denumire veche: HEIA SOFTWARE SRL
SEDIU SOCIAL
Bucureşti Sectorul 1, Intrarea MAIOR ALEXANDRU CÂMPEANU, Nr. 3A, PARTER, Ap. 1
Act sediu: Contract de comodat, din data 04.03.2013
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 04.03.2013.
Data expirării dovezii de sediu: 03.03.2018.
Durata: 4 ani 11 luni 27 zile.
CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 7740 LEI , integral vărsat
Număr părţi sociale: 774
Valoarea unei părţi sociale: 10 LEI
Dată vărsare capital: 07.03.2013
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
Nou
Acţiuni: asociat nou,
CIOCIANU VALERIU DAN
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Data şi locul naşterii: 10.09.1972, Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România, Bucureşti
Sex: masculin
Aport la capital: 4500 LEI
Aport vărsat total: 4500 LEI
Aport vărsat în LEI : 4500 LEI
Număr parţi sociale: 450
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 58.14% / 58.14%
Redactat M.S. / listat 07.12.2017 : 09:58:37
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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Nou
Acţiuni: asociat nou,
DUMITRU MIHAI
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Data şi locul naşterii: 04.07.1967, Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România, Bucureşti
Sex: masculin
Aport la capital: 240 LEI
Aport vărsat total: 240 LEI
Aport vărsat în LEI : 240 LEI
Număr parţi sociale: 24
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 3.1% / 3.1%
Modificare existent
Acţiuni: calitate asociat, aport structura,
CIOCIANU CORNEL
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 23.10.1967, Bucureşti
Sex: masculin
Aport la capital: 3000 LEI
Aport vărsat total: 3000 LEI
Aport vărsat în LEI : 3000 LEI
Număr parţi sociale: 300
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 38.76% / 38.76%
Dată vărsare capital: 29.06.2006
PERSOANE IMPUTERNICITE
CIOCIANU CORNEL
Operaţie: modificare date
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 23.10.1967, Bucureşti
Puteri: DEPLINE
Data numirii în funcţie: 28.06.2006
Durată mandat: nelimitată
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990
CODURI STERSE
Activitatea principală: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Activitatea secundară: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

Redactat M.S. / listat 07.12.2017 : 09:58:37
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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CODURI ADAUGATE
Activitatea principală: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004
Sediul social din:Bucureşti Sectorul 1, Intrarea MAIOR ALEXANDRU CÂMPEANU, Nr. 3A, PARTER, Ap.
1
Tip sediu: principal
Tip model declaraţie: model 3 nr. 109436 din 14.03.2013
desfăşoară activităţi proprii de birou pentru societate
Nu se desfăşoară activităţile prevăzute în actul constitutiv sau modificator
Data certificatului constatator: 19.03.2013

---------------------------------------------------------------------Menţiune nr. 135137 din data de 01.04.2013.
Stare înregistrare: Cerere ridicata
Competenţa de soluţionare: director / persoana desemnata
Înscrisa în RC la data: 03.04.2013 în baza rezoluţiei nr. 47314 din data 03.04.2013
Soluţie: admis
---------------------------------------------------------------------SOLICITANT
TUGUREL COSTINEL ANUSEL/ GHERGHITA LUCIAN-HORIA
Calitate: împuternicit
SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU
Operaţie: dobandire
Denumire: Punct de lucru
Adresă: Bucureşti Sectorul 6, Splaiul INDEPENDENŢEI, Nr. 319, OB15
Act sediu: Contract de locaţiune, nr. 20 din data 25.03.2013 - Tip act temporar
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 25.03.2013.
Data expirării dovezii de sediu: 25.03.2016.
Durata sediului: 3 ani.
Operaţie: dobandire
Denumire: Punct de lucru
Adresă: Bucureşti Sectorul 6, Splaiul INDEPENDENŢEI, Nr. 319, OB 15a
Act sediu: Contract de locaţiune, nr. 20 din data 25.03.2013 - Tip act temporar
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 25.03.2013.
Data expirării dovezii de sediu: 25.03.2016.
Durata sediului: 3 ani.

SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004
Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Bucureşti Sectorul 6, Splaiul INDEPENDENŢEI, Nr. 319, OB15
Redactat M.S. / listat 07.12.2017 : 09:58:37
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: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 135137 din 01.04.2013
Activităţi la sediu:
2932 - Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
3312 - Repararea maşinilor
3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Data certificatului constatator: 04.04.2013
Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Bucureşti Sectorul 6, Splaiul INDEPENDENŢEI, Nr. 319, OB 15a
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 135137 din 01.04.2013
Activităţi la sediu:
5210 - Depozitări
4532 - Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Data certificatului constatator: 04.04.2013
ALTE MENTIONARI
Operaţie: Adaugare
Menţionare acte: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 2

---------------------------------------------------------------------Menţiune nr. 70239 din data de 26.02.2014.
Stare înregistrare: Cerere ridicata
Competenţa de soluţionare: director / persoana desemnata
Înscrisa în RC la data: 28.02.2014 în baza rezoluţiei nr. 23936 din data 28.02.2014
Soluţie: admis
---------------------------------------------------------------------SOLICITANT
TUGUREL COSTINEL
Calitate: împuternicit
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
Iesit
Acţiuni: aport transmitere,
DUMITRU MIHAI
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Data şi locul naşterii: 04.07.1967, Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România, Bucureşti
Sex: masculin
Aport la capital: 240 LEI
Redactat M.S. / listat 07.12.2017 : 09:58:37
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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Aport vărsat total: 240 LEI
Aport vărsat în LEI : 240 LEI
Număr parţi sociale: 24
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 3.1% / 3.1%
Transmitere acţiuni/p.s.: Nr. acţiuni/p.s. transmise: 24; Val. acţiuni/p.s. transmise: 240 ROL;
CIOCIANU CORNEL primeşte 10 acţiuni/p.s. în valoare de 100 ROL;
CIOCIANU VALERIU DAN primeşte 14 acţiuni/p.s. în valoare de 140 ROL;
Modificare existent
Acţiuni: aport majorare,
CIOCIANU CORNEL
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 23.10.1967, Bucureşti
Sex: masculin
Aport la capital: 3100 LEI
Aport vărsat total: 3100 LEI
Aport vărsat în LEI : 3100 LEI
Număr parţi sociale: 310
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 40.05% / 40.05%
Dată vărsare capital: 29.06.2006
Modificare existent
Acţiuni: aport majorare,
CIOCIANU VALERIU DAN
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Data şi locul naşterii: 10.09.1972, Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România, Bucureşti
Sex: masculin
Aport la capital: 4640 LEI
Aport vărsat total: 4640 LEI
Aport vărsat în LEI : 4640 LEI
Număr parţi sociale: 464
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 59.95% / 59.95%

---------------------------------------------------------------------Menţiune nr. 325661 din data de 03.09.2015.
Stare înregistrare: Cerere ridicata
Competenţa de soluţionare: director / persoana desemnata
Înscrisa în RC la data: 04.09.2015 în baza rezoluţiei nr. 131704 din data 04.09.2015
Soluţie: admis
---------------------------------------------------------------------SOLICITANT
CIOCIANU CORNEL
Calitate: administrator
Prin Împuternicit: butnaru catalin, cosmin b, balan b
Redactat M.S. / listat 07.12.2017 : 09:58:37
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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SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU
Operaţie: dobandire
Denumire: Punct de lucru
Adresă: Bucureşti Sectorul 6, Splaiul INDEPENDENŢEI, Nr. 319, OB18b, INTRAREA II
Act sediu: Contract de subînchiriere şi anexele la acesta, nr. 77BIS din data 31.08.2013 - Tip act temporar
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 01.09.2013.
Data expirării dovezii de sediu: 27.01.2016.
Durata sediului: 2 ani 4 luni 26 zile.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Bucureşti Sectorul 6, Splaiul INDEPENDENŢEI, Nr. 319, OB15
Act sediu: Contract de locaţiune, nr. 20 din data 25.03.2013 - Tip act temporar
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 25.03.2013.
Data expirării dovezii de sediu: 25.03.2016.
Durata sediului: 3 ani.

SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004
Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Bucureşti Sectorul 6, Splaiul INDEPENDENŢEI, Nr. 319, OB18b, INTRAREA II
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 325661 din 03.09.2015
Activităţi la sediu:
4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
3312 - Repararea maşinilor
3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
2932 - Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
Data certificatului constatator: 04.09.2015
Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Bucureşti Sectorul 6, Splaiul INDEPENDENŢEI, Nr. 319, OB15
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 3 nr. 325661 din 03.09.2015
Activităţi la sediu:
7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice
4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
3312 - Repararea maşinilor
3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
2932 - Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
Data certificatului constatator: 04.09.2015
ALTE MENTIONARI
Operaţie: Adaugare
Menţionare acte: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 2
Redactat M.S. / listat 07.12.2017 : 09:58:37
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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Număr certificate constatatoare: 2

---------------------------------------------------------------------Menţiune nr. 395966 din data de 29.10.2015.
Stare înregistrare: Cerere ridicata
Competenţa de soluţionare: director / persoana desemnata
Înscrisa în RC la data: 30.10.2015 în baza rezoluţiei nr. 160257 din data 30.10.2015
Soluţie: admis
---------------------------------------------------------------------SOLICITANT
CIOCIANU CORNEL
Calitate: administrator
Prin Împuternicit: 18821351
PERSOANE IMPUTERNICITE
CIOCIANU VALERIU DAN
Operaţie: numire
Calitate: administrator
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 10.09.1972, Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Puteri: DEPLINE
Data numirii: 21.10.2015
Durată mandat: nelimitată
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990
CIOCIANU CORNEL
Operaţie: revocare
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 23.10.1967, Bucureşti
Puteri: DEPLINE
Data numirii în funcţie: 28.06.2006
Durată mandat: nelimitată
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

---------------------------------------------------------------------Cerere de depunere-mentionare acte nr. 143365 din data de 25.03.2016.
Stare înregistrare: Cerere ridicata
Competenţa de soluţionare: director / persoana desemnata
Înscrisa în RC la data: 28.03.2016 în baza rezoluţiei nr. 64127 din data 28.03.2016
Soluţie: admis
---------------------------------------------------------------------Redactat M.S. / listat 07.12.2017 : 09:58:37
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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SOLICITANT
CIOCIANU CORNEL
Calitate: asociat
Prin Împuternicit: butnaru alexandru catalin
SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU
Operaţie: modificare perioada de valabilitate
Denumire: Punct de lucru
Adresă: Bucureşti Sectorul 6, Splaiul INDEPENDENŢEI, Nr. 319, OB 15a
Act sediu: Act aditional nr. 02 din data 13.08.2013 la contract de locaţiune, nr. 20 din data 25.03.2013 - Tip act
temporar
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 25.03.2013.
Data expirării dovezii de sediu: 31.12.2018.
Durata sediului: 5 ani 9 luni 6 zile.
Operaţie: modificare perioada de valabilitate
Denumire: Punct de lucru
Adresă: Bucureşti Sectorul 6, Splaiul INDEPENDENŢEI, Nr. 319, OB15
Act sediu: Act aditional nr. 02 din data 13.08.2013 la contract de locaţiune, nr. 20 din data 25.03.2013 - Tip act
temporar
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 25.03.2013.
Data expirării dovezii de sediu: 31.12.2018.
Durata sediului: 5 ani 9 luni 6 zile.

---------------------------------------------------------------------Cerere de depunere-mentionare acte nr. 143375 din data de 25.03.2016.
Stare înregistrare: Cerere ridicata
Competenţa de soluţionare: director / persoana desemnata
Înscrisa în RC la data: 11.04.2016 în baza rezoluţiei nr. 72579 din data 08.04.2016
Soluţie: admis
---------------------------------------------------------------------SOLICITANT
CIOCIANU CORNEL
Calitate: asociat
Prin Împuternicit: butnaru alexandru catalin
SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU
Operaţie: modificare perioada de valabilitate
Denumire: Punct de lucru
Adresă: Bucureşti Sectorul 6, Splaiul INDEPENDENŢEI, Nr. 319, OB18b, INTRAREA II
Act sediu: Contract de subînchiriere şi anexele la acesta, nr. E22BIS din data 28.01.2016 - Tip act temporar
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 01.09.2013.
Data expirării dovezii de sediu: 27.01.2019.
Durata sediului: 5 ani 4 luni 26 zile.
Redactat M.S. / listat 07.12.2017 : 09:58:37
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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---------------------------------------------------------------------Menţiune nr. 143389 din data de 25.03.2016.
Stare înregistrare: Cerere ridicata
Competenţa de soluţionare: director / persoana desemnata
Înscrisa în RC la data: 29.03.2016 în baza rezoluţiei nr. 64521 din data 28.03.2016
Soluţie: admis
---------------------------------------------------------------------SOLICITANT
CIOCIANU CORNEL
Calitate: asociat
Prin Împuternicit: butnaru alexandru catalin
SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU
Operaţie: radiere
Denumire: Punct de lucru
Adresă: Bucureşti Sectorul 6, Splaiul INDEPENDENŢEI, Nr. 319, OB 15a
Act sediu: Contract de locaţiune, nr. 20 din data 25.03.2013 - Tip act temporar
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 25.03.2013.
Data expirării dovezii de sediu: 25.03.2016.
Durata sediului: 3 ani.

---------------------------------------------------------------------Menţiune nr. 402649 din data de 11.10.2016.
Stare înregistrare: Cerere trimisa pentru ridicare
Competenţa de soluţionare: director / persoana desemnata
Înscrisa în RC la data: 12.10.2016 în baza rezoluţiei nr. 161422 din data 12.10.2016
Soluţie: admis
---------------------------------------------------------------------PERSOANA DE CONTACT
BUTNARU ALEXANDRU
Calitate: împuternicit
SOLICITANT
CIOCIANU VALERIU DAN
Calitate: asociat
Prin Împuternicit: butnaru alexandru
SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU
Operaţie: radiere
Denumire: Punct de lucru
Adresă: Bucureşti Sectorul 6, Splaiul INDEPENDENŢEI, Nr. 319, OB18b, INTRAREA II
Act sediu: Contract de subînchiriere şi anexele la acesta, nr. E22BIS din data 28.01.2016 - Tip act temporar
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 01.09.2013.
Redactat M.S. / listat 07.12.2017 : 09:58:37
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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Data expirării dovezii de sediu: 27.01.2019.
Durata sediului: 5 ani 4 luni 26 zile.
Operaţie: radiere
Denumire: Punct de lucru
Adresă: Bucureşti Sectorul 6, Splaiul INDEPENDENŢEI, Nr. 319, OB15
Act sediu: Act aditional nr. 02 din data 13.08.2013 la contract de locaţiune, nr. 20 din data 25.03.2013 - Tip act
temporar
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 25.03.2013.
Data expirării dovezii de sediu: 31.12.2018.
Durata sediului: 5 ani 9 luni 6 zile.
Operaţie: dobandire
Denumire: Punct de lucru
Adresă: Bucureşti Sectorul 6, Splaiul INDEPENDENŢEI, Nr. 319, OB.18b
Act sediu: Contract de locaţiune, nr. 26 din data 07.09.2016 - Tip act temporar
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 01.10.2016.
Data expirării dovezii de sediu: 01.10.2019.
Durata sediului: 3 ani.

SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004
Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Bucureşti Sectorul 6, Splaiul INDEPENDENŢEI, Nr. 319, OB.18b
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 3 nr. 402649 din 11.10.2016
Activităţi la sediu:
5210 - Depozitări
4669 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
4662 - Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte
7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice
3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
3312 - Repararea maşinilor
3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
2932 - Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Data certificatului constatator: 13.10.2016
ALTE MENTIONARI
Operaţie: Adaugare
Menţionare acte: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 1

---------------------------------------------------------------------Redactat M.S. / listat 07.12.2017 : 09:58:37
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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Cerere de depunere situatie financiară nr. 318913 din data de 03.07.2017.
Înscrisa în RC la data: 03.07.2017
---------------------------------------------------------------------SOLICITANT OFICIU
Judecător delegat/Director ORC: Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti
Depunere situatie financiara pe anul: 2016
---------------------------------------------------------------------Cerere de depunere situatie financiară nr. 532355 din data de 02.08.2017.
Înscrisa în RC la data: 02.08.2017
---------------------------------------------------------------------SOLICITANT OFICIU
Judecător delegat/Director ORC: Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti
Depunere situatie financiara pe anul: 2015
---------------------------------------------------------------------Menţiune nr. 608644 din data de 11.08.2017.
Stare înregistrare: Cerere ridicata
Competenţa de soluţionare: director / persoana desemnata
Înscrisa în RC la data: 16.08.2017 în baza rezoluţiei nr. 110096 din data 16.08.2017
Soluţie: admis
---------------------------------------------------------------------SOLICITANT
CIOCIANU VALERIU DAN
Calitate: administrator
Prin Împuternicit: ENACHE ALEXANDRA MIRUNA
SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU
Denumire: Punct de lucru
Adresă: Bucureşti Sectorul 6, Splaiul INDEPENDENŢEI, Nr. 319, OB.18b
Act sediu: Contract de locaţiune, nr. 26 din data 07.09.2016 - Tip act temporar
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 01.10.2016.
Data expirării dovezii de sediu: 01.10.2019.
Durata sediului: 3 ani.

SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004
Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Bucureşti Sectorul 6, Splaiul INDEPENDENŢEI, Nr. 319, OB.18b
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 3 nr. 608644 din 11.08.2017
Activităţi la sediu:
7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice
4669 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
4662 - Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte
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