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Termeni și condiții

Termene Just SRL, precum și oricare dintre angajații săi, nu își asumă nici o răspundere privind:

- pierderi de natură economică inclusiv dar nelimitativ, pierderea de venituri, de profituri, de contracte, de folosință, de
oportunitate, de afacere sau a unor economii anticipate;

- pierderea de fond de comerț, atingeri aduse dreptului la imagine sau la reputație;

- pierderi sau daune speciale sau incidentale, directe sau indirecte, suferite sau realizate în legatură cu utilizarea site-
ului www.termene.ro și a serviciilor oferite.

Orice informație obținută prin utilizarea serviciului pus la dispoziție de către Termene Just Srl poate fi folosită doar pe
riscul propriu al Utilizatorului.

Utilizatorul va fi singura persoană responsabilă de eventualele pierderi ce pot rezulta din utilizarea acestor informații.

Nici un sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de către Utilizator de la Termene Just Srl prin intermediul
serviciului, nu va crea o garanție care nu este stipulată expres în Condițiile de Utilizare.

Serviciile Termene Just SRL au caracter pur informativ și NU constituie un sfat, recomandare, ofertă sau o invitație de a
cumpăra sau a subscrie produse și/sau servicii și nici nu pot sta la baza încheierii sau încetării unui contract sau a unui
angajament de orice natură și nici nu reprezintă o garanție privind minimizarea sau eliminarea anumitor riscuri
asociate activității utilizatorului.

Utilizarea informațiilor din Serviciile Termene Just SRL se face exclusiv pe riscul utilizatorului. Termene Just SRL
reprezintă doar interfața electronică prin care se obțin aceste servicii pe baza datelor preluate de la diferite instituții.
Serviciile Termene Just SRL au scop informativ pentru solicitanții lor și nu pot fi folosite ca documente oficiale.
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Raportul vine în întâmpinarea nevoilor de business de a securiza relațiile comerciale prin prezentarea in mod succint a
informațiilor despre partenerii de business astfel :

- când a fost înființată compania;

- starea juridică;

- asociații / acționarii și modificările structurii acestora de-a lungul timpului;

- datorii restante către bugetul de stat

- prezentarea indicatorilor financiari cu privire la solvabilitate, lichiditate și rentabilitate (inclusiv comparație
sectorială);

- evoluția numărului locurilor de muncă;

- evoluția proceselor comerciale în care aceștia sunt implicați.

Ca urmare a crizei economice, companiile au devenit mult mai reticente în privința riscului asumat, astfel tot mai
multe dintre acestea aleg să își verifice partenerii de afaceri pentru a elimina sau diminua pierderile din tranzacțiile
comerciale.

Verificarea istoricului unei companii înainte să devină partener de afaceri este obligatorie, în contextul în care
companiile se pot confrunts cu probleme de lichiditate, datorii sau sunt în pragul insolvenței, putând afecta în mod
direct partenerii de business.

în acest context, un instrument de business care să ajute companiile să cunoască mai bine actualii sau viitorii parteneri
de afaceri a devenit esențial pentru a crește siguranța relațiilor comerciale desfășurate.

Pentru a veni în întimpinarea nevoilor companiilor de a cunoaște partenerii de business și de a avea acces la informații
de actualitate în mod rapid, pe baza datelor centralizate de la autoritățile autorizate, Termene.ro a creat un instrument,
care generează un raport complet despre istoricul activității oricărei companii.

Istoric



 Generat la :  03-04-2020

Profilul companiei/ Date contact

C.U.I. : 31885786

ASOCIATIA VOCEA COPIILOR

DATE COMPANIE
ACTIVĂ FISCAL

TVA NEPLĂTITOR

NU ARE DATORII ANAF

(RON)

0 RON
Cifra de afaceri

an 2018

0 RON
Profit/Pierdere

an 2018

0
Număr mediu angajați

an 2018

Vechimea firmei

Înregistrată în

6 ANI

19.06.2013

SNAGOVLocalitate

31885786CUI

INREGISTRAT din data 19 Iunie      2013Stare firmă

Obiect activitate Mfinanțe

Profilul companiei

-/-/-Nr. de înmatriculare

Obiect activitate ONRC

ILFOVJudeț

Snagov  135  Bl:D4  Sc:1    Ap:2  -  SnagovAdresă

JUD. ILFOV, SAT SNAGOV COM. SNAGOV, SOS. SNAGOV, NR.135, BL.D4, SC.1, AP.2Adresă Anaf

0Capital social

77165Cod postal

Date contact

743365469Telefon

-Email

-Web
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 Generat la :  03-04-2020

Nota termene.ro si capacitatea de plata

C.U.I. : 31885786

ASOCIATIA VOCEA COPIILOR

Nota termene.ro si capacitatea de plata

-Nota Termene.ro Capacitate de plată
Se recomandă plata în avans

RON

Această estimare s-a efectuat în baza unui algoritm propriu al
Termene.ro, algoritm ce ia în calcul date financiare, fiscale,
juridice și istorice ale companiei, date preluate din surse
publice. Acest algoritm este îmbunătățit și actualizat constant.

Scorul minim posibil este 0.
Scorul maxim posibil este 10.

Valoarea afișată reprezintă o estimare a capacității de plată a
companiei ASOCIATIA VOCEA COPIILOR ABANDONATI  către
furnizori, într-un termen de 30 de zile.

Capacitatea de plată este stabilită pe baza indicatorilor macro-
economici, evoluțiilor sectoriale din domeniul de activitate al
companiei, a datelor financiare, fiscale și juridice pentru
această companie cât și a evoluției acestora. Vă recomandăm,
în funcție de colaborarea pe care o aveți în vedere cu această
companie să vă calculați gradul propriu de expunere din
rezultatul afișat.
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Generat la :  03-04-2020

Coduri CAEN secundare
C.U.I. : 31885786

ASOCIATIA VOCEA COPIILOR ABANDONATI

Coduri CAEN secundare

Cod CAEN Tip activitate

Compania nu are coduri
CAEN secundare.
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Generat la :  03-04-2020

Puncte de lucru
C.U.I. : 31885786

ASOCIATIA VOCEA COPIILOR ABANDONATI

( Data actualizării  )
Puncte de lucru

-
-

Punct de
lucru

Denumire Denumire act Adresă Tip duratăPerioada Tip

Nu exista puncte de lucru
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Generat la :  03-04-2020

Statut Fiscal/ TVA/ TVA Încasare/ Split TVA

C.U.I. : 31885786

ASOCIATIA VOCEA COPIILOR

Statut fiscal / TVA/ TVA încasare / Split TVA

STATUT FISCAL

Dată interogare Dată inactivare Dată reactivare Dată radiere
--31-10-2019 -

ACTIVĂ

NEPLĂTITOR

STATUT TVA

Dată interogare Dată inceput Dată sfârșit Dată anulare
31-10-2019 - - -

NEÎNREGISTRATĂ

TVA LA ÎNCASARE

Dată interogare Dată inceput Dată sfârșit Dată actualizare
--31-10-2019 -

NU APLICĂ

SPLIT TVA

Dată interogare Dată publicare Dată anulare
--31-10-2019
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Generat la :  03-04-2020

Datorii la bugetul de stat

C.U.I. : 31885786

ASOCIATIA VOCEA COPIILOR

Dată înregistrare Tip buget
Datorii principale

(RON)
Accesorii
(RON)

Total
(RON)

Obligații restante ANAF

Societatea nu figurează în baza de date cu obligații.
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ASOCIAȚI ȘI ADMINISTRATORI

Cunoașterea asociaților/acționarilor unei companii este foarte importantă înainte de începerea oricărei relații de business, pentru
ca aceasta să fie construită pe baze solide, de încredere.

Informațiile centralizate și prezentate de Termene.ro îți oferă o imagine la zi și de ansamblu asupra implicării
asociaților/acționarilor și administratorilor în alte companii, starea companiilor respective, dacă sunt în insolvență, lichidare sau
au fost radiate și legăturile dintre acestea.

În aceeași măsură, oferă informații dacă acționarii/asociații respectivi au transferat activitatea unor firme intrate în faliment în
cadrul altor companii, cu același obiect de activitate.

În plus, o căutare mai avansată oferă și imaginea dosarelor în insolvență, obiectul dosarelor și  părțile implicate.

De asemenea, este foarte important de avut în vedere dacă sunt companii cu capital străin, din ce țări provin acestea, sau dacă
sunt companii cu capital 100% românesc sau mixt.

În cazul administratorilor, este importantă valabilitatea mandatului, respectiv implicarea ca asociați/acționari în alte companii și
situația acestora, daca sunt active, profitabile sau au probleme financiare, sunt în insolvență, faliment.

Administratorii asigură managementul societății, în limita competențelor stabilite de fișa postului coordonând activitatea
acesteia.



Generat la :  03-04-2020

Asociați și administratori

C.U.I. : 31885786

ASOCIATIA VOCEA COPIILOR ABANDONATI

Administratori

Asociați/acționari

Partener/Acționar și Administrator/Senior executiv-Conexiuni cu alte companii
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Generat la :  03-04-2020

Lista beneficiari

C.U.I. : 31885786

ASOCIATIA VOCEA COPIILOR ABANDONATI

Lista beneficiari

Nume
Procentaj
agregat

Calitate Beneficiar

Nu exista nici un beneficiar!
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Generat la :  03-04-2020

Conexiuni firmă

C.U.I. : 31885786

ASOCIATIA VOCEA COPIILOR ABANDONATI

Conexiuni firmă

Următoarele persoane fizice și juridice au fost detectate în mențiunile din Monitorul Oficial partea a IV-a. Aceste persoane pot fi
foști acționari, administratori. Pentru identificarea corectă a relațiilor vă rugăm să vizualizați mențiunile relevante.

Nume Adresa

- -
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INFORMAȚII SPECIFICE

Generat la :  03-04-2020

Ultimele alerte/modificări
C.U.I. : 31885786

ASOCIATIA VOCEA COPIILOR ABANDONATI

Ultimele alerte

Sâmbt, 22/02/2020
Tip

Schimbare bilant, adresa

MFINANTE
Stare initiala Stare finala

BILANT - Adaugat bilant pentru anul 2018
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La AEGRM sunt înregistrate urmatoarele categorii : ipotecile mobiliare, fiduciile, obligațiunile ipotecare, creanțele
securizate, clauzele de insesizabilitate/de inalienabilitate/de rezervă a proprietății, cesiuni de creanță, declarații de
rezoluțiune/declarații de reziliere, hotărÃ¢ri judecătorești privind actele de dispoziție care pun în pericol grav
interesele familiei,  regimul matrimonial, uzufructul asupra creanțelor, plata anticipată a chiriei, cesiunea creanței
privind chiria, alte acte sau fapte juridice supuse publicității conform legii.

Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (AEGRM) este un sistem de evidență a operațiunilor privind ipotecile
mobiliare, a operațiunilor asimilate acestora, precum și publicitatea operațiunilor juridice prevăzute de lege.

Înregistrările efectuate de o companie oferă o imagine asupra gradului de îndatorare în relația cu băncile, a
creditorilor, a garanțiilor aduse pentru împrumuturi, precum și creditelor noi, refinanțare, prelungire sau restructurare.

De asemnea, se poate verifica dacă există o ipotecă mobiliară constituită asupra unui anumit bun (bunuri mobile,
automobile, stocuri de marfă, utilaje etc).

AEGRM



AEGRM
Generat la : 03-04-2020C.U.I. : 31885786

ASOCIATIA VOCEA COPIILOR

Dată înscriere Tip aviz Destinația înscrierii Identificator înscriere

AEGRM

Fără menţiuni în AEGRM.
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Generat la :  03-04-2020

Contracte caștigate
C.U.I. : 31885786

ASOCIATIA VOCEA COPIILOR ABANDONATI

Contracte caștigate - achiziții publice (Informații publice din SEAP din perioada 2007-2020)

Procedura Autoritatea contractata Autoritatea
contractata cui

Valoare
(RON)

Data contract

Această societate nu are contracte câștigate în SEAP.

Pagina 19 of 40



Generat la :  03-04-2020

Activități import/export
C.U.I. : 31885786

ASOCIATIA VOCEA COPIILOR ABANDONATI

Activități import/export
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INFORMAȚII FINANCIARE
Contabilitatea este forma evidenței  economice care reflectă întreaga activitate economică a unităților  patrimoniale asigurând informațiile necesare fundamentării deciziilor de conducere
economică cu privire la gestiunea patrimonială și pentru a se cunoaște rezultatele activității economice.

Bilanțul contabil deschide și încheie ciclul operațiunilor contabile prin dubla reprezentare a patrimoniului, prezentând într-o formă generalizată și sintetizată situația economico-financiară
a întreprinderii.

Contul de profit și pierdere reprezintă efectul deciziilor operaționale ale managementului asupra performanțelor firmei și asupra profitului, respectiv pierderii pentru acționari.

Astfel, evidența privind rezultatele obținute este o prelungire a bilanțului, în vederea explicării unei componente importante a modificării capitalurilor acționarilor și a oferirii de informații
detaliate, necesare pentru măsurarea performanței financiare.

Î conditiile dezvoltării relațiilor comerciale și a concurenței dintre agenții economici, intervine necesitatea cunoașterii universului economic, prin prezentarea informațiilor, în special a
celor de natură financiară, pentru a asigura transparența activității și atragerea de surse și resurse economice.

Î acest context, analiza financiară ajută la identificarea activității nesatisfăcătoare a companiei și la stabilirea măsurilor care vor influența rezultatele în viitor. Prin cunoașterea postfaptică,
curentă și previzională a activității agenților economici a rezultatelor interne și a cauzelor care le-au generat, analiza contribuie la cunoașterea continuă a eficienței utilizării resurselor
umane, materiale și financiare.

Termene.ro pune la dispoziția utilizatorilor, informații (prezente și  istorice) despre evoluția elementelor aferente bilanțului contabil, contului de profit și pierdere și a indicatorilor
financiari de lichiditate, solvabilitate și rentabilitate, inclusiv comparație sectorială.

De asemenea, vine în întâmpinarea utilizatorilor stabilizând necesarul de finanțare pe termen scurt pentru companii.



Generat la :  03-04-2020

Date financiare
C.U.I. : 31885786

ASOCIATIA VOCEA COPIILOR ABANDONATI

Date financiare (Sumele sunt exprimate în RON)

 BILANȚ

 Active imobilizate - Total

 Active circulante - Total

 -->Stocuri

 -->Creante

 -->Casa și conturi la banci

 Capitaluri - Total

 -->Capital subscris vărsat

 -->Patrimoniul regiei

 -->Patrimoniul public

 Cheltuieli în avans

 Datorii total

 Venituri în avans

 Provizioane

 Contul de profit și pierdere

 Cifra de afaceri netă

 Venituri totale

 Cheltuieli totale

 Profit brut

 Pierdere brută

 Profit net

 Pierdere net

 Salariați

2018

0

0

0

0

0

0

36.008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

8.202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+339%

2016

0

0

0

0

0

0

7.745

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+6%

2015

0

0

0

0

0

0

6.853

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+13%

2014

0

0

0

0

0

0

5.023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+36%

2013

0

0

0

0

0

0

4.764

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+5%
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Generat la :  03-04-2020

Informații financiare
C.U.I. : 31885786

ASOCIATIA VOCEA COPIILOR ABANDONATI

Evoluția societății (Sumele sunt exprimate în RON)
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Generat la :  03-04-2020

Informații financiare
C.U.I. : 31885786

ASOCIATIA VOCEA COPIILOR ABANDONATI

Evoluția societății
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Generat la :  03-04-2020

Informații financiare
C.U.I. : 31885786

ASOCIATIA VOCEA COPIILOR ABANDONATI

Indicatori financiari  - Indicatori de lichiditate
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Generat la :  03-04-2020

Informații financiare
C.U.I. : 31885786

ASOCIATIA VOCEA COPIILOR ABANDONATI

Indicatori de solvabilitate
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Generat la :  03-04-2020

Informații financiare
C.U.I. : 31885786

ASOCIATIA VOCEA COPIILOR ABANDONATI

Indicatori de rentabilitate
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Generat la :  03-04-2020

Informații financiare
C.U.I. : 31885786

ASOCIATIA VOCEA COPIILOR ABANDONATI

Indicatori de rentabilitate
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Generat la :  03-04-2020

Informații financiare
C.U.I. : 31885786

ASOCIATIA VOCEA COPIILOR ABANDONATI

Rata CCN
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Generat la :  03-04-2020

Informații financiare
C.U.I. : 31885786

ASOCIATIA VOCEA COPIILOR ABANDONATI

Rata CCN

(RON) (RON)
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Generat la :  03-04-2020

Informații financiare
C.U.I. : 31885786

ASOCIATIA VOCEA COPIILOR ABANDONATI

Credit furnizor (Sumele sunt exprimate în RON)

(RON)
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Generat la :  03-04-2020

Informații financiare
C.U.I. : 31885786

ASOCIATIA VOCEA COPIILOR ABANDONATI

ASOCIATIA VOCEA COPIILOR ABANDONATI Scoringul mediu al firmelor din grupa CAEN  -an

Riscul de insolventa
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Generat la :  03-04-2020

Informații financiare
C.U.I. : 31885786

ASOCIATIA VOCEA COPIILOR ABANDONATI

Comparație sectorială
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Generat la :  03-04-2020

Informații financiare
C.U.I. : 31885786

ASOCIATIA VOCEA COPIILOR ABANDONATI

Comparație sectorială
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INFORMAȚII JURIDICE

- deschidere/închidere de puncte de lucru;

- schimbări de acționariat prin vânzare/cesiune de acțiuni;

- majorări/reduceri de capital social;

- anunțul privind depunerea situațiilor financiare anuale;

- lista societăților dizolvate;

- proiecte de fuziune/divizare;

- notificarea privind depunerea de către fondatori a raportului experților cuprinzând descrierea și modul de evaluare a bunurilor;

- hotărârile adunării generale a acționarilor;

- deciziile consiliului de administrație/directoratului privind: numirea directorilor, orice schimbare cu privire la administratori sau
directorilor, înregistrarea primilor membri ai directoratului, orice schimbare în persoana membrilor directoratului sau a
membrilor consiliului de supraveghere;

Următoarele categorii de informații se pot consula pe baza documentelor publicate de Monitorul Oficial:

Monitorizarea anunțurilor publicate în Monitorul Oficial permite vizualizarea istoricul hotărârilor și modificărilor realizate la
nivelul firmelor.

-acordarea de dividende.



 Generat la : 03-04-2020

Monitorul Oficial Partea IV
C.U.I. : 31885786

ASOCIATIA VOCEA COPIILOR ABANDONATI

Nume companie Dată MO Număr MO Tip act

Monitorul Oficial Partea IV

Societatea nu are mentiuni in MO.
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Dosare în instanță

Numărul și tipul proceselor din instanță indică relațiile și dintre viitorul dumneavoastră partener de afaceri și creditori, parteneri,
autorități sau foști angajați, dar și problemele întâmpinate de acesta, reflectând evident atât relațiile comerciale, cât și cele de
muncă.

Astfel, este vital să știi înainte de încheierea oricărui parteneriat de afaceri că firma nu este implicată ca pârât în acțiuni juridice
cu pretenții, ordonante de plată sau acțiuni de executare silită inițiate de alți creditori.



Generat la :  03-04-2020

Dosare în instanță

C.U.I. : 31885786

ASOCIATIA VOCEA COPIILOR ABANDONATI

Dosare în instanță

Societatea nu figureaza cu dosare.
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Mențiuni BPI

Buletinul Procedurilor de Insolvență este un instrument lansat în august 2006 de Oficiul Național al Registrului Comerțului și
prezintă informații despre procedurile de insolvență, dar și dacă există pe rol un dosar în materie de insolvență, fără a fi deschisă
procedura de insolvență pentru o anumită firmă.

În cazul unei insolvențe pe rol se poate verifica stadiul implementării unui program de restructurare și cum s-a reflectat acesta în
evoluția companiei post intrare în insolvență.

De asemenea, în Buletinul Procedurilor de Insolvență sunt publicate după deschiderea procedurii de insolvență: citațiile,
convocările, notificările, comunicările și alte acte de procedură emise de instanțele judecătorești, administratorii
judiciari/lichidatorii judiciari.
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