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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.: 2175244 

Furnizare informatii extinse 
 

 

 

KADOK INTERPREST SRL 

 

INFORMAŢII DE IDENTIFICARE 
Sediu social: Bucureşti Sectorul 4, Strada MITROPOLIT FILARET, Nr. 16, Parter, Corp B Contacte sediu social 

telefon: 0721811112 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/11858/2013, atribuit in data de 25.09.2013 

Stare firma: funcţiune, urmărire penală 

Semnale firma: certificat de înmatriculare preschimbat 

Firma provine din : Schimbare sediu in alt judet 

Nr. de înmatriculare anterior în registrul comerţului: J29/1466/2011 

Firma provine din : Schimbarea sediului din alt judeţ 

Forma de organizare: societate cu raspundere limitata 

Cod unic de inregistrare: 29171955 atribuit in data de 30.09.2011 

Certificat de inregistrare: B2818864, emis pe data de 25.09.2013 si eliberat la data 27.09.2013 

Data ultimei inregistrari in registrul comertului: 22.10.2013 

Durată: nelimitată;  

Contacte firma telefon: 0721811112 

Act constitutiv actualizat prin mentiunea nr. 354499 din 24.09.2013 

 

SEDIU SOCIAL 
Act sediu: Contract de comodat nr. FN din data 05.09.2013 emis de YANG QUINGWEI - KADOK INTERPREST 

SRL 

Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 05.09.2013. 

Data expirării dovezii de sediu: 05.09.2014. 

Durata: 1 ani. 

 

CAPITAL SOCIAL 
Capital social subscris: 250 RON , integral vărsat 

Echivalent EUR participare straina: 57.5 

Număr părţi sociale: 25 

Valoarea unei părţi sociale: 10 RON  

 

ASOCIAȚI PERSOANE JURIDICE 
Nu există înregistrări. 

 

ASOCIAȚI PERSOANE FIZICE 
PRVUCOVIC GORAN 

Calitate: asociat unic 

Cetăţenie: sârbă 

Stare civilă: nedeclarat 

Data şi locul naşterii: 24.04.1972, ZAJECAR/REPUBLICA SERBIA 
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Aport la capital: 250 RON  

Echivalent EUR capital social: 57.5 

Aport vărsat total: 250 RON  

Aport vărsat în  RON : 250 RON  

Număr parți sociale: 25 

Cota de participare la beneficii şi pierderi: 100% / 100% 

 

ASOCIATI LISTA 
Nu există înregistrări. 

 

PERSOANE IMPUTERNICITE 
PRVUCOVIC GORAN 

Calitate: administrator 

Cetăţenie: sârbă 

Puteri: DEPLINE 

Data şi locul naşterii: 24.04.1972, ZAJECAR/REPUBLICA SERBIA 

Data numirii în funcţie: 30.11.2011 

Durată mandat: nelimitată 

Data depunere specimen semnatura: 30.11.2011 

Temei legal: conf. Legii  nr.31/1990 

 

CENZORI 
Nu există înregistrări. 

 

AUDITORI 
Nu există înregistrări. 

 

DOMENII DE ACTIVITATE 
Activitatea principală: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) 

4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale                                                                                                                                       

 

Activităţile secundare: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) 

0162 - Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor 

0163 - Activităţi după recoltare 

0164 - Pregătirea seminţelor 

0240 - Activităţi de servicii anexe silviculturii 

1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a. 

1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie 

1072 - Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie 

1081 - Fabricarea zahărului 

1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase 

1083 - Prelucrarea ceaiului şi cafelei 

1084 - Fabricarea condimentelor şi ingredientelor 

1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate 

1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice 

1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 

1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 

1102 - Fabricarea vinurilor din struguri 

1330 - Finisarea materialelor textile 

1412 - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru 

1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 

1414 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp 

1419 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. 

1610 - Tăierea şi rindeluirea lemnului 
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1621 - Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn 

1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri 

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii 

1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn 

1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale 

împletite 

2433 - Producţia de profile obţinute la rece 

2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 

2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 

2562 - Operaţiuni de mecanică generală 

2823 - Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor 

periferice) 

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 

3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 

3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării 

3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a. 

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 

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 

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 

4312 - Lucrări de pregătire a terenului 

4313 - Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii 

4321 - Lucrări de instalaţii electrice 

4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 

4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 

4331 - Lucrări de ipsoserie 

4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 

4333 - Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 

4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 

4339 - Alte lucrări de finisare 

4391 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 

4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 

4511 - Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) 

4519 - Comerţ cu alte autovehicule 

4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 

4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 

4532 - Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 

4540 - Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor 
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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 

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 

4646 - Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice 

4647 - Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat 

4648 - Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor 

4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 

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 

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 

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 
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4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 

4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 

4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 

4730 - Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate 

4741 - Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate 

4742 - Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate 

4743 - Comerţ cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate 

4751 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 

4752 - Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine 

specializate 

4753 - Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine 

specializate 

4754 - Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate 

4759 - Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine 

specializate 

4761 - Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate 

4762 - Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate 

4763 - Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video , în magazine 

specializate 

4764 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 

4765 - Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate 

4771 - Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 

4772 - Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate 

4773 - Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 

4774 - Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, 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 

4782 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 

4789 - Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse 

4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 

4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara  magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor 

4931 - Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători 

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a 

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri 

4942 - Servicii de mutare 

5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 

5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 

5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere 

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 
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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 

5912 - Activităţi de post-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 

6391 - Activităţi ale agenţiilor de ştiri 

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 

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 

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 

7721 - Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv 

7722 - Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri) 

7729 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a. 

7731 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole 

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) 

7734 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport pe apă 

7735 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport aerian 

7739 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a. 

7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 

7990 - Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 

8110 - Activităţi de servicii suport combinate 

8121 - Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 

8122 - Activităţi specializate de curăţenie 
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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 

8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 

8551 - Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional 

8552 - Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.) 

8553 - Şcoli de conducere (pilotaj) 

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) 

9003 - Activităţi de creaţie artistică 

9004 - Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole 

9311 - Activităţi ale bazelor sportive 

9313 - Activităţi ale centrelor de fitness 

9319 - Alte activităţi sportive 

9321 - Bâlciuri şi parcuri de distracţii 

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 

9525 - Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 

9529 - Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. 

9601 - Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană 

9602 - Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 

9603 - Activităţi de pompe funebre şi similare 

9604 - Activităţi de întreţinere corporală 

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

 

FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITATI 
Nu există înregistrări. 

 

SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU 
Nu există înregistrări. 

 

SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004 
Activităţi desfăşurate în afara sediului social şi a sediilor secundare (CAEN REV. 2) : 4120.  

Conform declaraţiei - tip model 2 nr. 51394 din 29.09.2011 din judeţul Prahova 

 

Sediul social din:Bucureşti Sectorul 4, Strada MITROPOLIT FILARET, Nr. 16, Parter, Corp B 

Tip sediu: principal 

Conform declaraţiei - tip model 3 nr. 354499 din 24.09.2013 

desfăşoară activităţi proprii de birou pentru societate 

data certificatului constatator: 25.09.2013 

 

SITUATIA FINANCIARA PE ANUL 2012 
Nu există înregistrări. 
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SITUATIA FINANCIARA PE ANUL 2011 
Nu există înregistrări. 

 

SITUATIA FINANCIARA PE ANUL 2010 
Nu există înregistrări. 

 

ALTE MENTIONARI 
Menţionare acte: Alte menţiuni 

Nr. intrare: 386241 din 21.10.2013 

Descriere: Prin adresa nr. 465/P/2013 din 17.10.2013 emisă de M.P. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, 

înregistrată la ONRC sub nr. 368005/18.10.2013 și la ORC  - TB sub nr. 385873/18.10.2013, au fost transmise 

ordonanța nr. 465/P/2013 din 30.09.2013 și ordonanța nr. 465/P/2013 din 10.10.2013 de extindere a cercetărilor și 

începere a urmăririi penale față de societatea KADOK INTERPREST SRL , cu număr de ordine în registrul 

comerțului J40/11858/2013 , CUI 29171955 , sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spalare de 

bani fapte prev. de art. 9, alin. 1, lit. b și c din Legea 241/2005 respectiv art. 29, alin. 1, lit a din Legea 656/2002 

:toate cu aplic. art. 33 lit. a C.P. și art. 41 alin. 2 din C.P. 

 

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

Nr. intrare: 51394 din 29.09.2011 

Descriere: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004 

Număr declaraţii: 1 

Număr certificate constatatoare: 2 

 

Menţionare acte: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990) 

Nr. intrare: 63243 din 09.12.2011 

Descriere: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990) 

 

Menţionare acte: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990) 

Nr. intrare: 62175 din 02.12.2011 

Descriere: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990) 

 

Menţionare acte: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990) 

Nr. intrare: 55526 din 20.09.2013 

 

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

Nr. intrare: 55526 din 20.09.2013 

Număr declaraţii: 1 

Număr certificate constatatoare: 1 
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Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, 

şi au la bază inregistrările existente în acesta până la data de 05.12.2013 14:55. 

 

 

 

 

 

 

Pentru furnizarea acestor informaţii a fost percepută suma de 0.0 RON. 


