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MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
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.: 2317006

FURNIZARE INFORMAŢII

DIMA PRIMA IMPEX SRL

INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/3605/1996, atribuit în data de 03.05.1996
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/3605/1996
Cod unic de înregistrare: 8393380
Certificat de înregistrare: B1347384, emis pe data de 09.05.2008 si eliberat la data 14.05.2008
Adresă sediu social: Bucureşti Sectorul 2, Sos. PIPERA, Nr. 48
Contacte sediu social: telefon: 0722442397
Contacte firmă: telefon: 0722442397
Actul de înmatriculare şi autorizare: Sentinţă civilă / Hotărâre judecătorească
760/30.04.96,JUD.SECT.3
Stare firmă: radiată
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 18.08.2014
Durată: nelimitată;
Motiv radiere: închiderea procedurii falimentului si radierea debitorului; Dată radiere: 18.08.2014;

Situaţia înregistrărilor în registrul comerţului la data radierii

SEDIU SOCIAL
Act sediu: Contract de închiriere, nr. 400 din data 23.01.2009
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 23.01.2009.
Data expirării dovezii de sediu: 31.12.2009.
Durata sediului: 11 luni 8 zile.

CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 4930 LEI , integral vărsat
Număr părţi sociale: 493
Valoarea unei părţi sociale: 10 LEI
Total aport natură: 4830 LEI

NATURĂ CAPITAL
privat autohton 100%
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ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.

ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
DI PINTO MAURO
Calitate: asociat
Cetăţenie: italiană
Stare civilă: necasatorit
Data şi locul naşterii: 14.10.1952, BISCEGLIE/ITALIA
Sex: masculin
Aport la capital: 4920 LEI
Aport în natură: 4830 LEI
Număr parţi sociale: 492
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 99.8% / 99.8%

DIMA A. AURICA
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: casatorit
Data şi locul naşterii: 19.06.1930, SIBIU
Sex: masculin
Aport la capital: 10 LEI
Număr parţi sociale: 1
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 0.2% / 0.2%

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)
Nu există înregistrări.

Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.

Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
BFJ CONSULTING GROUP SPRL
Calitate: lichidator judiciar
Act de înfiinţare nr. 42
Sediu: BUCUREŞTI, Str. NEGOIU, Nr. 8, Bloc D14, Scara 2, Etaj P, Ap. 30
Naţionalitate: română
Durată mandat: neprecizată
Puteri: conducere integrala activitate

Reprezentat prin : BALESCU FLORIN
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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)
4639 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun

Activităţi secundare
Activităţile secundare: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de
seminţe oleaginoase
0112 - Cultivarea orezului
0113 - Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
0114 - Cultivarea trestiei de zahăr
0115 - Cultivarea tutunului
0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile
0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0121 - Cultivarea strugurilor
0122 - Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale
0123 - Cultivarea fructelor citrice
0124 - Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase
0125 - Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase
0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic
0129 - Cultivarea altor plante permanente
0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire
0141 - Creşterea bovinelor de lapte
0142 - Creşterea altor bovine
0143 - Creşterea cailor şi a altor cabaline
0144 - Creşterea cămilelor şi a camelidelor
0145 - Creşterea ovinelor şi caprinelor
0146 - Creşterea porcinelor
0147 - Creşterea păsărilor
0149 - Creşterea altor animale
0162 - Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
0163 - Activităţi după recoltare
0164 - Pregătirea seminţelor
0210 - Silvicultură şi alte activităţi forestiere
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0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
0240 - Activităţi de servicii anexe silviculturii
0322 - Acvacultura în ape dulci
1011 - Prelucrarea şi conservarea cărnii
1012 - Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre
1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
1020 - Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.
1041 - Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
1042 - Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare
1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
1052 - Fabricarea îngheţatei
1061 - Fabricarea produselor de morărit
1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
1072 - Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie
1073 - Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare
1081 - Fabricarea zahărului
1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate
1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate
1310 - Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
1320 - Producţia de ţesături
1330 - Finisarea materialelor textile
1391 - Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
1392 - Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
1399 - Fabricarea altor articole textile n.c.a.
1419 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
1420 - Fabricarea articolelor din blană
1431 - Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
1439 - Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
1511 - Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
1512 - Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
1520 - Fabricarea încălţămintei
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.
1811 - Tipărirea ziarelor
1812 - Alte activităţi de tipărire n.c.a.
1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1910 - Fabricarea produselor de cocserie
2012 - Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
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2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
2014 - Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare
2017 - Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
2051 - Fabricarea explozivilor
2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
2211 - Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc
2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
2229 - Fabricarea altor produse din material plastic
2571 - Fabricarea produselor de tăiat
2572 - Fabricarea articolelor de feronerie
2573 - Fabricarea uneltelor
2592 - Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
2594 - Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2620 - Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
2823 - Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a
echipamentelor periferice)
2841 - Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849 - Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
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.
3212 - Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
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
3319 - Repararea altor echipamente
3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate
3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase
3812 - Colectarea deşeurilor periculoase
3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
3822 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
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3900 - Activităţi şi servicii de decontaminare
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
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
4611 - Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu
semifabricate
4612 - Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
4613 - Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
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
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
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4662 - Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte
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
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
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 echipamentelor 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
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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
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
4910 - Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată
4931 - Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători
4932 - Transporturi cu taxiuri
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4942 - Servicii de mutare
5010 - Transporturi maritime şi costiere de pasageri
5020 - Transporturi maritime şi costiere de marfă
5030 - Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
5210 - Depozitări
5221 - Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 - Activităţi de servicii anexe transportului pe apă
5224 - Manipulări
5229 - Alte activităţi anexe transporturilor
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
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
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
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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
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
7734 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport pe apă
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
7820 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului
7830 - Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
7911 - Activităţi ale agenţiilor turistice
7912 - Activităţi ale tur-operatorilor
7990 - Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
8010 - Activităţi de protecţie şi gardă
8020 - Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
8030 - Activităţi de investigaţii
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
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.
8532 - Învăţământ secundar, tehnic sau profesional
8551 - Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional
8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
9200 - Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
9511 - Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
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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.
9601 - Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
9602 - Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
9603 - Activităţi de pompe funebre şi similare
9609 - Alte activităţi de servicii n.c.a.

Text suplimentar activităţi secundare: a) Operatiuni de import export cu materii prime, produse
alimentare, bunuri de larg consum si marfuri generale, admise de legea romana in circuitul civil, in
sistem barter, leasing, consignatie, lohn, factoring, switch si altele similare. In principal, activitatea de
import, ca si cea de export, va cuprinde urmatoarele game de produse : bunuri din domeniul industriei
usoare ( de la materii prime ale industriei textile, confectiilor, tricotajelor, pielariei, marochinariei,
incaltamintei, pina la produsele finite ale acestora ); industriei electrotehnice, electronice, constructoare
de masini, metalurgice, chimice si obiectelor de uz casnic, din domeniul prelucrarii lemnului, in special
mobila si mobilier, birotica; materialelor de constructii, precum si utilajele tehnologice destinate
productiei din aceste ramuri si subramuri economice, utilaje industriale, autovehicule, piese de
schimb,piese autio, accesoriile si materiile prime pentru domeniile mai sus mentionate; bunuri din
domeniul industriei cosmetice, mecanicii fine, aparaturiisi materialelor foto, ceasuri si bijuterii, tehnica de
calcul, obiecte si instalatii sanitare, artizanat si obiecte de arta; bunuri si produse agroindustriale, cit si
din domeniul industriei alimentare ( legume, fructe, carne si preparate din carne, lactate, animale, pasari,
bauturi racoritoare, alcoolice, produse zaharoase, tutun, produse de panificatie, cafea, produse de
patiserie ), inclusiv utilajele de productie destinate acestor domenii; bunuri din domeniul agricol,
agrozootehnic, piscisol, avicol, sericicol, precum si orice fel de produse din aceasta sfera de activitate,
inclusiv material saditor, de reproductie, accesorii, dispozitive si utilaje destinate cercetarii stiintifice si
activitatilor de laborator. b) Consulting, cu exceptia asistentei juridice si economice, marketing,
management, proiectare, elaborare de studii de fezabilitate. c) Prestari servicii informatice, comisionari
si consignatie, service pentru aparatura de birou, aparatura electronica si electrocasnica, reclama
computerizata; prelucrari de date; statii service de intretinere, reparatii, garantii pentru auto-moto-velo cu
activitati referitoare la mecanica, tinichigerie, vopsitorie, instalatie electrica,service rapid, cat si pentru
alte domenii ale industriei; inchirieri de mijloace si materiale auto-moto-velo-sport; organizarea de statii
taxi; prestari servicii constand in amenajari, zugraveli, igienizare si altele similare; publiciatte, tiparituri;
vulcanizare; sifonarie; servicii funerare;- frizerie, coafura, manichiura, pedichiura; oragnizarea si
amenajarea de spatii interioare pentru spatii de lociut; prestarea de servicii in toate domeniile de utilitate
publica, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;d) producerea de programe informatice, articole de
reclama, asamblare tehnica de calcul si aparatura de birou;- activitate de productie si microproductie in
domeniul agriculturii si industriei alimentare si anume: pomiculturii, viticulturii, zootehniei, moraritului si
panificatiei, prelucrarii laptelui, carnii, produselor zaharoase, precum si in orice alt domeniu al industriei
alimentare, toate acestea in unitati proprii sau inchiriate; imbutelierea de bauturi racoritoare, nealcoolice
si ape minerale; e) activitati de productie si microproductie in domeniul chimiei, industriei textile ,
confectiilor, tricotajelor, galanteriei, incaltamintei, blanariei, confectionarea de bijuterii si articole din
metale comune, precum si producerea de mobila si diverse articole de inventar si divertisment; de
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asemenea desfasurarea unor activitati de productie si microproductie si in alte ramuri industriale, ale
caror produse sunt solicitate pe piata interna sau la export, potrivit societatii si economiei romanesti; f)
Servicii de alimentatie publica prin : restaurante, baruri, minibaruri, bufete, patiserii, cofetarii si
altelesimilare; jocuri distractive, mecanice sau electronice, in spatii proprii sau inchiriate , precum si
achizitionarea si/sau inchirierea de astfel de jocuri, cu exceptia jocurilor de incurajatorare. g)
Achizitionarea si comercializarea in sistem en-gross si/sau cu amanuntul de produse alimentare, bunuri
de larg comnsum si marfuri generale, in special din domeniile mai sus amintite, calculatoare, aparatura
de birou, subansamble calculatoare si aparatura de birou, articole de papetarie, piese auto,
subansamble si lubrifianti, aparatura electronica si electrocasnica, produse alimentare, materiale de
constructii, pachete de programe informatice; bauturi alcoolice, racoritoare, produse de tutungerie,
cosmetica, parfumerie, mercerie, galanterie, marochinarie, confectii, tesaturi si altele similare, admise de
legea romanain circuitul civil, atit a celor provenite din activitatea de productie proprie, cit si a celor de
provenienta indigena sau din import, prin reteauaproprie de magazine si/sau inchiriate, comercializarea
putindu-se efectua si in sistem volant si/sau ambulant, la domiciliul, in locuri publice, tirguri si piete,
oboare, locuri de agrement, sport, in spatii de productie si/sau service, precum si in orice alte modalitati
si locuri permise de lege. h) Activitati de mestesugarie, servicii fot - film,inchirierea si comercializarea de
benzi, discuri, casete audio-video, xerox, redactare, dactilografiere si multiplicare; difuzare de ziare,
reviste si carti. i) Prestarea de servicii in domeniul transporturilor de marfuri si persoane, interne si
internationale, precum si cel al turismului; servicii de reclama, publicitate si tehnoredactare
computerizata; consignatie. j) Cele de mai sus se realizeaza pe baza de contracte de vinzare -
cumparare, consignatie, comision, reprezentanta, prestari de servicii, schimb de marfuri, cooperari, cu
respectarea dispozitivelor legale romane sau straine in vigoare la data efectuarii operatiunii.

EMBLEME
Nu există înregistrări.

FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITĂŢI
Nu există înregistrări.

SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU
Denumire: PUNCT DE LUCRUIN INCINTA A1 BUSINESS PARK, HALA T-5
Adresă: Sat Dragomireşti-Vale, Comuna Dragomireşti-Vale, Judet Ilfov
Act sediu: Contract de sublocaţiune, din data 06.03.2009
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 06.03.2009.
Data expirării dovezii de sediu: 05.03.2010.
Durata sediului: 11 luni 27 zile.

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

Sediul social din:Bucureşti Sectorul 2, Sos. PIPERA, Nr. 48
Tip sediu: principal
Tip model declaraţie: model 2 nr. 351160 din 31.07.2006
Activităţi la sediu:

6312 - Depozitări
5139 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
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5138 - Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
5133 - Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
5132 - Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne

Data certificatului constatator: 02.08.2006

Denumire: PUNCT DE LUCRUIN INCINTA A1 BUSINESS PARK, HALA T-5
Sediul secundar din:Sat Dragomireşti-Vale, Comuna Dragomireşti-Vale, Judet Ilfov
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 124227 din 12.03.2009
desfăşoară activităţi proprii de birou pentru societate
Nu se desfăşoară activităţile prevăzute în actul constitutiv sau modificator
Data certificatului constatator: 31.03.2009

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:
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
Nu există înregistrări.
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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 01.12.2021

Pentru furnizarea acestor informaţii a fost percepută suma de 20.0 RON

-----------------
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.


