
Retea transfrontaliera RO-BG Jobs - 1 

Nume companie/ 
Unitate de invatamant/ 
Autoritate sau institutie 
publica 
 

 
GEA GASINSTAL SRL  
36726129 

Categorie        X Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate 
(cod CAEN sau sectiunea 
de cod CAEN- 
Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii; 
Transport si depozitare; 
etc)/  Tipul institutiei 
(liceu, universitate, 
primarie, etc) 
 

 
 
PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI 
TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT 

Adresa  Strada Voievozilor nr.5, Constanta 

 
 

Adresa email  
office@gaze-constanta.ro 
 

Nr telefon/ Fax  
0728.070.242 
 

Numar angajati 
(optional- pentru 
categoria angajatori) 
 

- 

 
 
 
Scurta prezentare 
activitate/ institutie 
 

 
Firma autorizata de instalatii gaze naturale, termice si 
sanitare ANRE – ISCIR – RSL proiectare si executie 

Firma acreditata in proiectarea si executia lucrarilor de 
racordare la sistemul de distributie gaze naturale, 
S.C. Gea Gasinstal S.R.L.. este o societate cu capital 
integral romanesc autorizata de catre Autoritatea 
Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei ( A.N.R.E. 
) si agreata de S.C. DISTRIGAZ SUD S.R.L. 



MISIUNEA NOASTRA… 
 
Succesul firmei noastre depinde de o continua imbunatatire 
a serviciilor pe care le oferim, iar din acest 
motiv dezvoltam în mod constant procesele noastre 
tehnico-economice pentru a oferi servicii de prima clasa, in 
stransa legatura cu Dumneavoastra. 
In ceea ce priveste dotarea tehnica, S.C. Gea Gasinstal 
S.R.L. s-a preocupat permanent de achizitionarea de 
echipamente, aparate şi materiale nepoluante, cu calitati 
tehnice superioare din punct de vedere al sigurantei în 
exploatare si al fiabilitatii iar datorita profesionalismului 
de care dam dovada impreuna cu inginerii nostri autorizati 
oferim fiecarui potential client cele mai bune solutii 
rezultate din atentie si responsabilitate de inalta calitate. 
Incheierea unui comun acord cu societatea noastra 
reprezinta in primul rand indeplinirea tuturor 
nevoilor impuse, urmand ca serviciile noastre sa asigure 
calitate, promptitudine, seriozitate si nu in ultimul 
rand preturi accesibile pentru fiecare beneficiar in parte. 
Indiferent ca este vorba de proiectare autorizata instalatii 
de gaze, termice sau sanitare cu noi puteti face primul pas 
catre o viata mai relaxata apeland la noi! 

Datorita unei pregatiri ireprosabile si experientei 
acumulate de-a lungul timpului S.C. Gea Gasinstal S.R.L. 
ofera proiectarea si executia unor largi categorii de 
lucrari dupa cum urmeaza: 

• Instalatii termice; 
• Incalzire prin pardoseala; 
• Incalzire tuburi radiante; 
• Instalatii complexe de ventilare si climatizare; 
• Instalatii sanitare; 
• Instalatii apa – canal. 

Conditii de munca Activitate permanenta 
Contracte munca full-time 
Contracte munca part-time 
Asigura transport 
In general, in cautare de proiectanti, ingineri, instalatori 
Interesati in a angaja personal din alte tari 
 

 

 



Retea transfrontaliera RO-BG Jobs - 2 

Nume companie/ Unitate de 
invatamant/ Autoritate sau 
institutie publica 
 

 
SC FOKUSTRAD SRL  
24839558 

Categorie        X Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate (cod 
CAEN sau sectiunea de cod 
CAEN- Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii; 
Transport si depozitare; 
etc)/  Tipul institutiei (liceu, 
universitate, primarie, etc) 
 

SECTIUNEA G - COMERT CU RIDICATA SI CU 
AMANUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI 
MOTOCICLETELOR 
 
4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a 
materialelor de constructie si echipamentelor sanitare 

Adresa  Strada Micsunelelor nr.2,bloc 22, Sc F et 3, ap 77, 
Constanta 

Adresa email  
office@zoiss.ro 
 

Nr telefon/ Fax  
0723.390.196 
 

Numar angajati (optional- 
pentru categoria angajatori) 
 

7 

 
 
 
Scurta prezentare activitate/ 
institutie 
 

Suntem o echipă tânără, ambițioasă, care urmărește 
tendințele amenajărilor interioare și exterioare și 
importă produse selectate (gresie, faianță, mozaic, 
parchet, piatră reconstruită, uși, obiecte sanitare, 
căzi, cabine de duș, baterii, tapet, corpuri de 
iluminat, hote, mobilier, radiatoare, profile, rigole, 
soluții complete de bucătărie, linoleum, pardoseli 
laminate) pentru a veni în întâmpinarea ta în vederea 
realizării unui ambient în care să te simți minunat. 

Valorile noastre 
Pasiunea, disciplina, respectul, integritatea, profesi
onalismul, mentalitatea „can do” şi angajamentul 
pe termen lung reprezintă valorile corporative care 
servesc drept principii pentru ZOISS home design în 

http://coduricaen.info/sectiunea-G.html
http://coduricaen.info/sectiunea-G.html
http://coduricaen.info/sectiunea-G.html


conceptul, potrivit căruia, excelenţa economică poate 
fi în mod permanent obţinută dacă acţiunile 
companiei sunt conforme principiilor etice care sunt 
acceptate şi percepute ca fiind corecte. Prin urmare, 
ne străduim să întreprindem activităţi de afaceri în 
mod corect, în alte cuvinte, cu cele mai bune 
rezultate, într-o manieră decentă, etică. 
Aceste valori creează un cadru obligatoriu de 
orientare care ne motivează şi dezvoltă colaborarea 
atât cu angajaţii cât şi cu clienţii şi partenerii noştri. 
 
Echipa noastră condusă de Iany Pripoi, cu o experiență 
de peste 13 ani în branșă, își concentrează resursele 
pentru a fi la zi cu tendințele estetice și tehnologice 
pentru a putea răspunde cu competență provocărilor 
inițiate de client în materie de amenajări interioare 
și exterioare. 
 
Locul 3 in Top Profit Romania Microintreprinderi, 
judetul CONSTANTA, domeniul 4673: Comert cu 
ridicata al materialului lemnos si a materialelor de 
constructie si echipamentelor sanitare. 
 

Conditii de munca Activitate permanenta 
Contracte munca full-time 
Oferim bonuri de masa 
Asigura transport 
In general, in cautare de arhitecti, designeri, soferi, 
manipulanti marfa, agenti de vanzari 
Interesati in a angaja personal din alte tari 
 

Cifra de afaceri 2016 5 077 513 RON 
 

 

 

 

 

 

 

 



Retea transfrontaliera RO-BG Jobs - 3 

Nume companie/ 
Unitate de invatamant/ 
Autoritate sau institutie 
publica 
 

 
SC BLU CONSTRUCT SRL  
19793373 

Categorie        X Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate 
(cod CAEN sau sectiunea 
de cod CAEN- 
Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii; 
Transport si depozitare; 
etc) 
 

SECTIUNEA P - INVATAMANT 
8510 Invatamant prescolar 
 
SECTIUNEA R - ACTIVITATI DE SPECTACOLE, CULTURALE SI 
RECREATIVE 

Adresa  Strada Pescarus nr 55, Constanta 

Adresa email  
belusorin@yahoo.com 
 

Nr telefon/ Fax 0722.880.578 
 

Numar angajati 
(optional- pentru 
categoria angajatori) 
 

30 

 
 
 
Scurta prezentare 
activitate/ institutie 
 

Gradinita Green Land este o institutie de invatamant 
prescolar particular ce promoveaza o educatie de calitate 
la standarde ridicate. 
Amplasata in zona Faleza Nord, intr-o zona linistita, 
apropiata de Mare, gradinita Green Land, beneficiaza de un 
spatiu generos de peste 650 m2, o curte cu o gradina 
mereu verde, dotata cu nisipar,tobogan,casuta,foisor, 
leagane si balansoare. 

Gradinita, functioneaza permanent de luni pana vineri, 
mai putin in zilele de sarbatori legale, vacanta de Craciun 
si cateva zile destinate curateniei generale, la sfarsitul 

http://coduricaen.info/sectiunea-P.html
http://coduricaen.info/sectiunea-R.html
http://coduricaen.info/sectiunea-R.html
mailto:belusorin@yahoo.com


lunii august. 

Personalul gradinitei a fost selectionat cu multa grija, in 
functie de pregatirea corespunzatoare domeniului de 
activitate si performantele profesionale ale fiecaruia in 
parte. Echipa de “top management” impreuna cu d-na 
director,educatoarele,psihologul,medicul 
pediatru,bucatarul,asistenta medicala si nu in ultimul rand 
ingrijitoarele, formeaza un mediu de lucru omogen,avand 
ca scop principal, educarea, ingrijirea, protectia si 
evaluarea individuala a evolutiei micutilor prescolari. Ne 
desfasuram activitatea intr-un climat plin de afectiune, 
linistit, cu profesionalism si daruire, in conformitate cu 
standardele impuse de M.E.N. 
Directorul general, cu o experienţă dobândită în 15 ani de 
vechime in domeniu, organizează, îndrumă şi coordonează 
activitatea conform programei prescrise. 
Asistenta medicala asigura triajul epidemiologic in fiecare 
dimineata la intrarea in gradinita. In nefericitul caz in care 
copilul este depistat ca avand o problema de sanatate este 
primit si izolat până cand parintele reuseste sa vina dupa 
el. De asemenea, asistenta medicala asigura respectarea 
regulilor de igiena si sanatate in gradinita. 
Detalii despre bucataria proprie: 
Bucataria este utilata complet cu vesela si mese de lucru 
din inox, combine frigorifice special destinate fiecarui tip 
de alimente, masina automata de spalat vase si un 
convector performant de ultima generatie, cu ajutorul 
caruia se gateste foarte sanatos, fara ulei, permitand 
legumelor si celorlalte alimente sa-si pastreze toate 
proprietatile nutritive. Aprovizionarea cu alimente se face 
zilnic, astfel incat toate produsele/materia prima pentru 
mancare sunt proaspete. Avem furnizori special pentru 
produse agroalimentare, carne, precum şi preparate din 
carne. Bucatarul angajat are in atributii exclusiv 



prepararea meniurilor pentru copii, conform unei 
planificari atent supravegheate de un medic nutritionist, 
care respecta necesarul caloric, de vitamine, proteine, 
glucide si lipide. 

Gradinita Green Land, beneficiaza de mai multe clase de 
curs, spatioase de 28-30m2 fiecare, dotate la un inalt 
standard de calitate, concepute si oraganizate astfel incat 
sa satisfaca nevoile celor mici, in procesul educational 
desfasurat in institutia noastra de invatamant prescolar. 
Tot in dotarile noastre, tinem sa mentionam, ca 
beneficiem de spatiu special amenajat pentru cabinetul 
medical, izolator, pentru servit masa, spatiu pentru 
joaca  cu scena de teatru pentru spectacole in interiorul 
cladirii, spatiu destinat vestiarului,dotat cu vestiar pentru 
fiecare copil in parte si desigur, grupuri sanitare in numar 
de patru. Cladirea in care functioneaza gradinita Green 
Land este construita din caramida si izolata termic. 
Imobilul este asigurat cu sisteme de alarma interioare si 
exterioare, camere de supraveghere pentru interior si 
exterior. 
 
 
Plaja Bikini Beach- amplasata in statiunea Mamaia, beach 
bar si plaja amenajata cu sezlonguri 
 

Conditii de munca Gradinita Green Land 
Activitate permanenta 
Contracte munca full-time 
In general, in cautare de educator 
 
Plaja Bikini Beach 
Activitate sezoniera 
Contracte munca full-time 
In general, in cautare de barman, beach-boy 
 
 

Cifra de afaceri 2016 594 585 RON 
 



Retea transfrontaliera RO-BG Jobs - 4 

Nume companie/ Unitate de 
invatamant/ Autoritate sau 
institutie publica 
 

 
SC AVE TEBIA SRL  
13269001 

Categorie        X Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate (cod 
CAEN sau sectiunea de cod 
CAEN- Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii; 
Transport si depozitare; 
etc)/  Tipul institutiei (liceu, 
universitate, primarie, etc) 
 

SECTIUNEA F - CONSTRUCTII 
 
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si 
nerezidentiale   

Adresa  Strada Pescarilor nr.16C- 16D, bloc C1, Spatiu 
comercial 1, Constanta 

Adresa email  
avetebia@yahoo.com 
 

Nr telefon/ Fax  
0753.222.000 
 

Numar angajati (optional- 
pentru categoria angajatori) 
 

48 

 
 
 
Scurta prezentare activitate/ 
institutie 
 

AVE TEBIA SRL este o societate cu capital integral 
privat romanesc, infiintata in anul 2000, cu activitate 
principal 4120- Lucrari de constructii a cladirilor 
rezidentiale si nerezidentiale. Societatea noastra a 
inceput activitatea cu o echipa restransa, pe parcursul 
anilor prin politica de personal adoptata a crescut 
considerabil numarul de angajati calificati.  
Executam Constructii civile, Constructii edilitare cu 
instalatiile aferente, Constructii hidrotehnice, 
Constructii industrial, Lucrari de restaurare obiective 
istorice, Lucrari de reparatii capitale. 
 

Conditii de munca Activitate permanenta 
Contracte munca full-time 
Contracte munca partiale 

http://coduricaen.info/sectiunea-F.html


Oferim bonuri de masa 
Asigura transport 
In general, in cautare de dulgheri, faiantari, zidari, 
instalatori, electricieni. 
Interesati in a angaja personal din alte tari 
 

Cifra de afaceri 2016 2 943 479 RON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Retea transfrontaliera RO-BG Jobs - 5 

Nume companie/ Unitate de 
invatamant/ Autoritate sau 
institutie publica 
 

 
SC FERERO STAR SRL  
14418438 

Categorie        X Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate (cod 
CAEN sau sectiunea de cod 
CAEN- Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii; 
Transport si depozitare; 
etc)/  Tipul institutiei (liceu, 
universitate, primarie, etc) 
 

SECTIUNEA E - DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, 
GESTIONAREA DESEURILOR, ACTIVITATI DE 
DECONTAMINARE 
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate 

Adresa  Str.Izvor vis-à-vis Sc gen nr.1, Constanta 

Adresa email  
intersal90@gmail 
 

Nr telefon/ Fax 0721 90 11 27 
 

Numar angajati (optional- 
pentru categoria angajatori) 
 

7 

 
 
 
Scurta prezentare activitate/ 
institutie 
 

Societate cu experienta, prestam servicii de vidanjare 
si decolmatare conducte si inchiriere utilaje. 

Conditii de munca Activitate permanenta 
Contracte munca permanente 
Contracte de munca partiale 
Asiguram transport 
In general, in cautare de soferi masini de mare tonaj 
si mecanic auto. 
Interesati in a angaja personal din alte tari 
 

Cifra de afaceri 2016 392 921 RON 
 

http://coduricaen.info/sectiunea-E.html
http://coduricaen.info/sectiunea-E.html
http://coduricaen.info/sectiunea-E.html


Retea transfrontaliera RO-BG Jobs - 6 

Nume companie/ Unitate de 
invatamant/ Autoritate sau 
institutie publica 
 

 
SC A.B.V. INTERTRADE SRL  
16370832 

Categorie        X Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate (cod 
CAEN sau sectiunea de cod 
CAEN- Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii; 
Transport si depozitare; 
etc)/  Tipul institutiei (liceu, 
universitate, primarie, etc) 
 

SECTIUNEA F - CONSTRUCTII 
 
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si 
nerezidentiale   

Adresa  Bdul Tomis nr.340B, bloc C2, sc A, et 6, Ap 28, 
Constanta 

Adresa email  
abv_intertrade@yahoo.com 
 

Nr telefon/ Fax  
0754704792 
 

Numar angajati (optional- 
pentru categoria angajatori) 
 

30 

 
 
 
Scurta prezentare activitate/ 
institutie 
 

A.B.V. INTERTRADE SRL  este o societate infiintata in 
anul 2004, cu activitate in Lucrari de constructii a 
cladirilor rezidentiale si nerezidentiale. Societatea 
noastra s-a dezvoltat de-a lungul anilor si in prezent 
detine o cota importanta pe piata. Executam 
Constructii civile, Constructii edilitare cu instalatiile 
aferente, Lucrari de reparatii capitale. 
 

Conditii de munca Activitate permanenta 
Contracte munca full-time 
Asigura transport 
In general, in cautare de zidari, dulgheri, fierari. 
Interesati in a angaja personal din alte tari 

Cifra de afaceri 2016 1 132 189 RON 
 

http://coduricaen.info/sectiunea-F.html


Retea transfrontaliera RO-BG Jobs - 7 

Nume companie/ Unitate de 
invatamant/ Autoritate sau 
institutie publica 
 

 
SC COPOLA STAR SRL SRL  
18903788 

Categorie        X Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate (cod 
CAEN sau sectiunea de cod 
CAEN- Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii, etc) 
 

SECTIUNEA F - CONSTRUCTII 
 
 

Adresa  comuna Valu lui Traian, str. Constantin Pariano nr. 
45A, judetul Constanta 

Adresa email  
alpetrid@yahoo.ro 
 

Nr telefon/ Fax  
0722.445.583 
 

Numar angajati (optional- 
pentru categoria angajatori) 
 

9 

 
 
 
Scurta prezentare activitate/ 
institutie 
 

Societate cu activitate in Lucrari de constructii a 
cladirilor rezidentiale si nerezidentiale. Executam 
structure de rezisstenta, fundatii, zidarie, tencuieli, 
instalatii electrice, sanitare si finisaje. Locul 2 in Top 
Afaceri Romania, localitatea VALU LUI TRAIAN, domeniul 
43: Lucrari speciale de constructii 
 

Conditii de munca Activitate permanenta 
Contracte munca full-time 
Asigura transport 
In general, in cautare de zidari, dulgheri, fierari, 
faiantari. 
Interesati in a angaja personal din alte tari 

Cifra de afaceri 2016 501 433 RON 
 

 

http://coduricaen.info/sectiunea-F.html


Retea transfrontaliera RO-BG Jobs - 8 

Nume companie/ Unitate de 
invatamant/ Autoritate sau 
institutie publica 
 

 
SC OVAL CONCEPT SRL  
36427348 

Categorie        X Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate (cod 
CAEN sau sectiunea de cod 
CAEN- Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii, etc) 
 

SECTIUNEA F - CONSTRUCTII 
 
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si 
nerezidentiale   

Adresa  Constanta, str.Soveja nr.97, Bloc DR23, ap 86 

Adresa email  
ovalconcept@gmail.com 
 

Nr telefon/ Fax 0722.311.211 
 

Numar angajati (optional- 
pentru categoria angajatori) 
 

12 

 
 
 
Scurta prezentare activitate/ 
institutie 
 

SC OVAL CONCEPT SRL este o companie cu experienta 
in domeniul constructiilor, care asigura servicii 
specializate de sape mecanizate, tencuieli mecanizate 
si beton amprentat. 
Infiintata in anul 2016, societatea se afla intr-un 
permanent proces de perfectionare, acordand atentie 
deosebita cerintelor pietei. Obiectivul nostru principal 
este de a asigura servicii de inalta calitate, cu dotari 
si utilaje de ultima generatie. 
Acordam o deosebita importanta selectiei resurselor 
umane. De aceea, personalul nostru trebuie sa 
respecte conduita profesionala, standardele impuse 
de domeniul in care isi desfasoara activitatea si sa se 
adapteze modalitatii de lucru in echipa. 
Alatura-te echipelor noastre de lucratori in domeniul 
sapelor si tencuielilor mecanizate! 
 

Conditii de munca Activitate permanenta 
Contracte munca full-time 
Asigura transport 

http://coduricaen.info/sectiunea-F.html
mailto:ovalconcept@gmail.com


In general, in cautare de tencuitori, lucratori sape 
mecanizate 
Interesati in a angaja personal din alte tari 

Cifra de afaceri 2016 233 933 RON 
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Nume companie/ Unitate de 
invatamant/ Autoritate sau 
institutie publica 
 

 
SC LIVORNO VISION SRL  
28090984 

Categorie        X Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate (cod 
CAEN sau sectiunea de cod 
CAEN- Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii, etc) 
 

SECTIUNEA G - COMERT CU RIDICATA SI CU 
AMANUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI 
MOTOCICLETELOR 

Adresa  Constanta, str.Lucian Blaga nr.20B 

Adresa email  
livorno1vision@gmail.com 
 

Nr telefon/ Fax 0725.586.875 
 

Numar angajati (optional- 
pentru categoria angajatori) 
 

5 

 
 
 
Scurta prezentare activitate/ 
institutie 
 

Livorno Vision este o societate cu o vasta experienta 
in industria IT & C, domeniu care se circumscrie 
obiectivului principal de activitate si anume de a 
oferi servicii de calitate superioara si produse de 
ultima generatie. 

Specialistii nostri sunt pregatiti in orice moment sa 
ofere solutii care sa corespunda cerintelor fiecarui 
client in parte, devenind astfel un furnizor de 
creditori. 

Livorno Vision este certificată în sistemul de 
management al calității conform SR EN ISO 9001: 
2008                

Pe linia fortei de munca intreprinderea SC Livorno 
Vision  SRL urmareste dimensionarea fortei de munca 
la parametrii de eficienta, recunoasterea si 
motivarea personalului care obtine rezultate 

http://coduricaen.info/sectiunea-G.html
http://coduricaen.info/sectiunea-G.html
http://coduricaen.info/sectiunea-G.html
mailto:livorno1vision@gmail.com


performante. Intentia managerului este sa pastreze 
acelasi personal, sa-l recalifice la locul de munca 
pentru ca este constient ca fluctuatia de personal 
duce la o munca in plus din partea conducerii. Chiar 
daca personalul angajat a dat dovada de 
profesionalism in activitatea desfasurata, managerul 
SC Livorno Vision  SRL considera ca prin viitoarele 
cursuri de perfectionare personalul prin cunostintele 
acumulate va reusi sa realizeze o mult mai buna 
comunicare si servire a clientilor.  

Conditii de munca Activitate permanenta 
Contracte munca full-time 
In general, in cautare de agenti de vanzari 

Cifra de afaceri 2016 1 378 630 RON 
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Nume companie/ Unitate de 
invatamant/ Autoritate sau 
institutie publica 
 

 
SC ANARGO INDUSTRIAL ELECTRIC SRL  
31384793 

Categorie        X Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate (cod 
CAEN sau sectiunea de cod 
CAEN- Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii, etc) 
 

SECTIUNEA G - COMERT CU RIDICATA SI CU 
AMANUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI 
MOTOCICLETELOR 
 
4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz 
gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor 
 

Adresa  Constanta, Aleea Pajurei nr.2A-2B, Etaj 3 ap 18 

Adresa email  
office@anargo-electric.ro 
 

Nr telefon/ Fax 0733.967.704 
 

Numar angajati (optional- 
pentru categoria angajatori) 
 

5 

 
 
 
Scurta prezentare activitate/ 
institutie 
 

Principala activitate realizata de S.C. ANARGO 
INDUSTRIAL ELECTRIC S.R.L este distributia in regim 
en-gross si en-detail a echipamentelor, dispozitivelor 
si accesoriilor electrice. 
Clientii nostri au posibilitatea de a alege dintr-o gama 
diversa de produse si echipamente industriale: 
 •Echipamente (Aparataj): prize, intrerupatoare, 
sigurante, tablouri, rame, modulare, automatizari, 
suporti, doze, butoane, relee, capace protectie; 
•Lighting (Iluminat): produse iluminat profesional, 
produse iluminat decorativ, surse (becuri, led-uri), 
aparataj, emergenta; 
•Cabluri & Conductori: cablu cupru, cabluri aluminiu, 
conductor cupru, conductor aluminiu, curenti slabi; 
•Protectie cabluri: tubulatura plastic pentru cabluri, 

http://coduricaen.info/sectiunea-G.html
http://coduricaen.info/sectiunea-G.html
http://coduricaen.info/sectiunea-G.html
mailto:livorno1vision@gmail.com


tubulatura metalica pentru cabluri, jgheab pvc, 
jgheab metalic; 
• Sisteme legare la pamant: platbanda, electrozi. 
 

Conditii de munca Activitate permanenta 
Contracte munca full-time 
Acordam bonuri de masa 
Decontam transport 
Acordam stimulente 
In general, in cautare de agenti de vanzari 

Cifra de afaceri 2016 2 837 198 RON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Retea transfrontaliera RO-BG Jobs - 11 

Nume companie/ Unitate de 
invatamant/ Autoritate sau 
institutie publica 
 

 
SC EXPERT TOOLS SRL  
23406548 

Categorie        X Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate (cod 
CAEN sau sectiunea de cod 
CAEN- Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii, etc) 
 

SECTIUNEA G - COMERT CU RIDICATA SI CU 
AMANUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI 
MOTOCICLETELOR 
 
4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz 
gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor 
 

Adresa  Constanta, Aleea Pelicanului nr.7, bloc Av32, scara D, 
ap.41 

Adresa email  
office@expert-tools.ro 
 

Nr telefon/ Fax 0241.610.470 
 

Numar angajati (optional- 
pentru categoria angajatori) 
 

40 

 
 
 
Scurta prezentare activitate/ 
institutie 
 

Principala activitate realizata de S.C. EXPERT TOOLS 
S.R.L este importul si distributia in regim en-gross a 
echipamentelor, dispozitivelor si accesoriilor 
profesionale de uz industrial. Produsele sunt 
achizitionate atat de la fabricile producatoare, cat si 
din depozitele en-gros din tara si/sau din Uniunea 
Europeana. Bazandu-ne pe capacitatile de stocare si 
logistica ale furnizorilor externi, cu care avem 
semnate contracte de distributie si/sau de unici 
importatori, dar si pe stocul propriu in continua 
crestere, putem afirma ca suntem in masura sa 
satisfacem nevoile partenerilor nostri in timp optim. 
Pentru a veni in sprijinul clientilor, S.C. EXPERT 
TOOLS S.R.L. Constanta dispune de atelier service al 

http://coduricaen.info/sectiunea-G.html
http://coduricaen.info/sectiunea-G.html
http://coduricaen.info/sectiunea-G.html
mailto:office@expert-tools.ro


carui echipa actioneaza cu promptitudine la orice 
solicitare, indiferent de avaria suferita, avand 
experienta necesara pentru a raspunde celor mai 
dificile probleme aparute in exploatarea sculelor 
electrice sau a utilajelor. 
Pentru mai multe detalii www.expert-tools.ro 

Conditii de munca Activitate permanenta 
Contracte munca full-time 
Acordam bonuri de masa 
Decontam transport 
Acordam stimulente 
In general, in cautare de agenti de vanzari 

Cifra de afaceri 2016 21 085 426 RON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Retea transfrontaliera RO-BG Jobs - 12 

Nume companie/ Unitate de 
invatamant/ Autoritate sau 
institutie publica 
 

 
SC HYDRO FLUID EXPERT SRL  
27980275 

Categorie        X Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate (cod 
CAEN sau sectiunea de cod 
CAEN- Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii, etc) 
 

SECTIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 

Adresa  Constanta, Strada Arcasului nr.8, bloc FA7, Sc B, Ap 
35 

Adresa email  
office@fluidexpert.ro 
 

Nr telefon/ Fax 0241.610.470 
 

Numar angajati (optional- 
pentru categoria angajatori) 
 

9 

 
 
 
Scurta prezentare activitate/ 
institutie 
 

Principala activitate realizata de HYDRO FLUID 
EXPERT S.R.L este HIDRAULICA (proiectarea, executia, 
comercializarea si integrarea sistemelor hidraulice si a 
elementelor componente).Oferim servicii de sertizare 
profesionale, prin care va putem livra prompt furtunul 
hidraulic de înaltă presiune din cauciuc, cu inserții 
metalice sau textile, la lungimea dorită și sertizat cu 
racordurile dorite. HYDRO FLUID EXPERT S.R.L a fost 
infiintat in anul 2011, avand la baza experienta de 
peste 7 ani in comertul industrial intern si 
international al unui manager de echipa, acumuland o 
experienta importanta care a condus la diversificarea 
domeniului sau de activitate impusa si de cerintele 
pietei interne si externe. Clientii nostri au 
posibilitatea de a alege dintr-o gamă diversă de 

http://coduricaen.info/sectiunea-C.html
mailto:office@fluidexpert.ro


produse și echipamente industriale: 

 • Furtunuri industriale: cauciuc (N.B.R., S.I., C.R., 
X.L.P.E., E.P.D.M., S.B.R., N.R., P.U.R.) metalice (AISI 
316); teflon (P.T.F.E.); P.V.C. 

 • Cuple și instalații industriale: robineți, cuple, 
nipluri, coliere, pistoale aer comprimat etc. 
Pentru mai multe detalii www.fluidexpert.ro 

Conditii de munca Activitate permanenta 
Contracte munca full-time 
Acordam bonuri de masa 
Decontam transport 
Acordam stimulente 
In general, in cautare de agenti de vanzari 

Cifra de afaceri 2016 3 821 220 RON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Retea transfrontaliera RO-BG Jobs - 13 

Nume companie/ Unitate de 
invatamant/ Autoritate sau 
institutie publica 
 

 
SC EXPERT CHIM CONSUM SRL  
26563911 

Categorie        X Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate (cod 
CAEN sau sectiunea de cod 
CAEN- Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii, etc) 
 

SECTIUNEA G - COMERT CU RIDICATA SI CU 
AMANUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI 
MOTOCICLETELOR 
4719 Comert cu amanuntul in magazine 
nespecializate, cu vanzare predominanta de produse 

Adresa  Cumpana, Prelungirea Macului nr.7 

Adresa email  
office@expertchim.ro 
 

Nr telefon/ Fax 0241.610.470 
 

Numar angajati (optional- 
pentru categoria angajatori) 
 

16 

 
 
 
Scurta prezentare activitate/ 
institutie 
 

Principala activitate este distributia in regim en-
gross  si en- detail a produselor igienico-sanitare si de 
curatenie profesionale si industriale, produse de unica 
folosinta ,fast-food,  precum si echipamente si 
accesorii de uz hotelier si nu numai. 

Conditii de munca Activitate permanenta 
Contracte munca full-time 
Acordam bonuri de masa 
Decontam transport 
Acordam stimulente 
In general, in cautare de agenti de vanzari 

Cifra de afaceri 2016 8 093 040 RON 
 

 

 

 

http://coduricaen.info/sectiunea-G.html
http://coduricaen.info/sectiunea-G.html
http://coduricaen.info/sectiunea-G.html
mailto:office@expertchim.ro


Retea transfrontaliera RO-BG Jobs - 14 

Nume companie/ Unitate de 
invatamant/ Autoritate sau 
institutie publica 
 

 
SC ROM PREST SERV 97 SRL 
9968338 

Categorie        X Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate (cod 
CAEN sau sectiunea de cod 
CAEN- Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii, etc) 
 

SECTIUNEA F - CONSTRUCTII 

Adresa  Constanta, strada Antim Ivireanu nr.3 

Adresa email  
romprest_serv@yahoo.com 
 

Nr telefon/ Fax 0722.456.101 
 

Numar angajati (optional- 
pentru categoria angajatori) 
 

8 

 
 
 
Scurta prezentare activitate/ 
institutie 
 

Societate infiintata in 1997. Principala activitate este 
amenajari interioare, constructii metalice usoare si 
Tâmplărie aluminiu şi pvc.  

Conditii de munca Activitate permanenta 
Contracte munca full-time 
In general, in cautare de tamplari, sudori, soferi 

Cifra de afaceri 2016 323 556 RON 
 

 

 

 

 

 

http://coduricaen.info/sectiunea-F.html
https://www.paginiaurii.ro/firmy/CONSTAN%C5%A2A/q_T%C3%A2mpl%C4%83rie+aluminiu+%C5%9Fi+pvc/1/


Retea transfrontaliera RO-BG Jobs - 15 

Nume companie/ Unitate de 
invatamant/ Autoritate sau 
institutie publica 
 

 
SC HABITAT PREST SRL  
37907263 

Categorie        X Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate (cod 
CAEN sau sectiunea de cod 
CAEN- Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii, etc) 
 

SECTIUNEA F - CONSTRUCTII 
 
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si 
nerezidentiale   

Adresa  Constanta, Strada Interioara 3 nr.1 

Adresa email  
habitatprest@gmail.com 
 

Nr telefon/ Fax 0723.681.035 
 

Numar angajati (optional- 
pentru categoria angajatori) 
 

4 

 
 
 
Scurta prezentare activitate/ 
institutie 
 

Suntem o companie nou infiintata in domeniul 
constructiilor, asiguram servicii specializate de sape 
mecanizate, tencuieli mecanizate si beton amprentat. 
Acordam o deosebita importanta selectiei resurselor 
umane. Suntem in cautare de lucratori in domeniul 
sapelor si tencuielilor mecanizate! 
 

Conditii de munca Activitate permanenta 
Contracte munca full-time 
Asigura transport 
In general, in cautare de tencuitori, lucratori sape 
mecanizate 
Interesati in a angaja personal din alte tari 

 

 

 

 

http://coduricaen.info/sectiunea-F.html
mailto:habitatprest@gmail.com


Retea transfrontaliera RO-BG Jobs- 16 

Nume companie/ 
Unitate de invatamant/ 
Autoritate sau institutie 
publica 
 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă  

Categorie  □ Angajator 
□ Unitate de invatamant 

X Autoritate sau institutie publica 
 

Domeniul de activitate 
(cod CAEN sau sectiunea 
de cod CAEN- 
Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii; 
Transport si depozitare; 
etc)/  Tipul institutiei 
(liceu, universitate, 
primarie, etc) 
 

Agenţie  pentru Ocuparea Forţei de Muncă  

Adresa  
 Str. Lacului nr. 14  Constanta  
 
 

Adresa email  
ci@ct.anofm.ro 
 
 

Nr telefon/ Fax  
 0241.481.531 Nr. fax: 0241.673.840 
 

Numar angajati 
(optional- pentru 
categoria angajatori) 
 

 

 
 
 
Scurta prezentare 
activitate/ institutie 
 

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca 
Constanta, se adreseaza atat agentilor economici cat si 
persoanelor aflate in cautarea unui loc de 
munca.  Saptamanal, va oferim lista locurilor de munca 
vacante atat din Judetul Constanta, cat si din intreaga 
tara. 

 

 



Retea transfrontaliera RO-BG Jobs- 17 

Nume companie/ 
Unitate de invatamant/ 
Autoritate sau institutie 
publica 
 

SC Bn Sind Balneo Turism SRL  
25238238 

Categorie  X Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate 
(cod CAEN sau sectiunea 
de cod CAEN- 
Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii; 
Transport si depozitare; 
etc)/  Tipul institutiei 
(liceu, universitate, 
primarie, etc) 
 

SECTIUNEA I - HOTELURI SI RESTAURANTE 

Adresa  
Eforie Nord, str Andrei Muresanu, nr 2, judetul Constanta 
 

Adresa email  
litoral@bnsind.ro 
 

Nr telefon/ Fax  
 0241 – 741.631, 0241 – 742805 
fax: 0241 – 742.601 
0751.266.639 
 
 

Numar angajati 
(optional- pentru 
categoria angajatori) 
 

50 

 
 
 
Scurta prezentare 
activitate/ institutie 
 

BN SIND Balneo Turism este o societate comerciala 
infiintata de Blocul National Sindical in calitate de asociat 
unic.Incepand din anul 2010 BN SIND Balneo Turism a 
preluat in administrare 5 hoteluri, si anume: Hotel Petrolul 
– Eforie Nord, Hotel Oltenia – Govora, Hotel Craiasca – Ocna 
Sugatag, Hotel Lotru – Voineasa si Hotel Delfin Navodari. 

HOTEL PETROLUL 3* 
Capacitate hotel: 316 locuri clasificate la categoria 3 stele 

http://coduricaen.info/sectiunea-I.html
mailto:litoral@bnsind.ro


(158 camere) si 22 de locuri clasificate la categoria 2 stele 
(11 camere). 
Restaurante/Baruri: Restaurantul PETROLUL *** cu o 
capacitate de 338 locuri (modernizat integral in anul 2010). 
Descrierea bazei de tratament 
Baza de tratament din cadrul hotelului PETROLUL este data 
in functiune in  anul 2011 si detine Autorizatia de 
functionare nr. 334 din 19.02.2016. 
Aceasta cuprinde cabinete si spatii special amenajate 
pentru efectuarea urmatoarelor proceduri de 
tratament: electroterapie, magnetoterapie, ultrasunete, 
unde scurte, drenaj limfatic, laser, kinetoterapie, 
aerosoli, masaj, bai galvanice, bai de plante, bai de 
namol, cataplasme cu namol sau parafina, 
hidrokinetoterapie in bazin cu apa ghiol. 
Factori climatici de cura si resursele naturale folosite 
pentru tratamentul balnear 
–          apa minerala clorurata sodica din lacul Techirghiol. 
–          namolul sapropelic din Lacul Techirghiol. 
–          apa sarata de mare 
–          climat: de stepa indulcit de climatul marin, 
bioclimat excitant solicitant, de litoral maritim. Sunt 
recomandate plimbarile pe faleza pentru aerosoloterapia 
naturala si talasoterapie naturala. 
 

Conditii de munca- 
rubrica pentru 
angajatori  

Ospatari,bucatari,cameriste,personal tehnic, receptioneri 

Cifra de afaceri 2016 10 964 201 RON 
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Nume companie/ 
Unitate de invatamant/ 
Autoritate sau institutie 
publica 
 

Liceul Tehnologic ”Gheorghe Miron Costin” Constanţa 

Categorie  □ Angajator 
X    Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate 
(cod CAEN sau sectiunea 
de cod CAEN- 
Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii; 
Transport si depozitare; 
etc)/  Tipul institutiei 
(liceu, universitate, 
primarie, etc) 
 

Invatamant- liceu tehnologic  

Adresa  
Bd. Aurel Vlaicu nr. 86, Constanţa 
 
 

Adresa email  
tehnologic@yahoo.com 
web site 
instituție: http://lictehngheorghemironcostin.blogspot.ro 
 

Nr telefon/ Fax  
0341427402 
Fax: 0241588759  
 
 

Numar angajati 
(optional- pentru 
categoria angajatori) 
 

20 

 
 
 
Scurta prezentare 
activitate/ institutie 
 

 
Liceul Tehnologic ”Gheorghe Miron Costin” Constanţa este 
o instituţie de învăţământ care asigură tinerilor din 
municipiul Constanţa şi împrejurimi pregătire europeană în 
domeniul tehnic, de nivel 3 şi nivel 3 avansat. 
Liceul Tehnologic ”Gheorghe Miron Costin” Constanţa 

http://lictehngheorghemironcostin.blogspot.ro/


urmăreşte formarea personalităţii autonome şi creative a 
elevilor, asigurând o pregătire de înaltă calitate, bazată pe 
cunoştinţe de cultură generală şi formarea de competenţe 
profesionale, care să le permită elevilor exercitarea unei 
profesii în domeniul lor de pregătire, continuarea studiilor 
în învăţământul superior sau realizarea propriei afaceri. 
 

Conditii de munca- 
rubrica pentru 
angajatori  

Activitate permanenta- 
Posturi – profesori ,agenti  securitate, personal necalificat  

Oferta educationala- 
rubrica pentru Unitati 
de Invatamant 
 

 
Filieră: Tehnologică 
Profil: Resurse naturale și protecția mediului 
Domeniul pregătirii de bază: Industrie alimentară  
Calificarea: 
TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ 1 clasă 
 

 
Filieră: Tehnologică 
Profil: Servicii 
Domeniul pregătirii de bază: Turism și alimentație  
Calificarea: ORGANIZATOR BANQUETING 1 clasă 
Calificarea: TEHNICIAN ÎN GASTRONOMIE 1 clasă 

 
 
Filieră: Tehnologică 
Domeniul pregătirii de bază: Turism și alimentație 
Calificarea: COFETAR - PATISER – 1 clasă 
Calificarea: BUCĂTAR – 1 clasă 

 
Filieră: Tehnologică 
Domeniul pregătirii de bază: Industrie alimentară  
Calificarea: 
TEHNICIAN CONTROLUL CALITĂȚII PRODUSELOR AGRO-
ALIMENTARE 1 clasă 
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Nume companie/ 
Unitate de invatamant/ 
Autoritate sau institutie 
publica 
 

SC  Media Zoom SRL  
24929162 

Categorie        X   Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate 
(cod CAEN sau sectiunea 
de cod CAEN- 
Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii; 
Transport si depozitare; 
etc)/  Tipul institutiei 
(liceu, universitate, 
primarie, etc) 
 

SECTIUNEA M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI 
TEHNICE 

Adresa  
Str. Vasile Lupu nr.6, Constanta 
 

Adresa email www.mediazoom.ro / hello@mediazoom.ro  
 
 

Nr telefon/ Fax  
0726.444.644 
 

Numar angajati 
(optional- pentru 
categoria angajatori) 
 

5 

 
 
 
Scurta prezentare 
activitate/ institutie 
 

 
 
Agentie de publicitate full service si servicii de productie 
publicitara 

Conditii de munca- 
rubrica pentru 
angajatori  
 

Agenti vanzari ,tipografi 

Cifra de afaceri 2016 475 007 RON 
 

http://coduricaen.info/sectiunea-M.html
http://coduricaen.info/sectiunea-M.html
http://www.mediazoom.ro/
mailto:hello@mediazoom.ro
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Nume companie/ 
Unitate de invatamant/ 
Autoritate sau institutie 
publica 
 

Adecco România  
SC ADECCO RESURSE UMANE SRL 

Categorie       X  Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate 
(cod CAEN sau sectiunea 
de cod CAEN- 
Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii; 
Transport si depozitare; 
etc)/  Tipul institutiei 
(liceu, universitate, 
primarie, etc) 
 

SECTIUNEA N - ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI 
ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT 

Adresa Bulevardul Tomis, Nr. 227, Bloc TS Constanta 
 
 

Adresa email doina.cristea@adecco.com 
 

Nr telefon/ Fax 004 – 0241 64 49 85 
004 – 0733 103 218 
 

Numar angajati 
(optional- pentru 
categoria angajatori) 
 

60 

 
 
 
Scurta prezentare 
activitate/ institutie 
 

Grupul Adecco este lider mondial în furnizarea de servicii 
de resurse umane. Având peste 31.000 de angajați full time 
și o rețea de peste 5.000 de filiale, în peste 60 de țări la 
nivel global, oferim o gamă variată de servicii și răspundem 
astfel nevoilor a peste 100.000 de clienți în fiecare zi. 
Serviciile pe care le oferim se încadrează în categoria vastă 
a recrutării și administrării de personal temporar sau 
permanent, facilitarea tranzițiilor în carieră și dezvoltarea 
talentelor, precum și consultanță și outsourcing. 
Grupul Adecco are sediul în Zurich-Glattbrugg, Elveția și 
este listat în Fortune Global 500. Totodată, Adecco 
Group are acțiuni tranzacționate la bursa SIX Swiss 

http://coduricaen.info/sectiunea-N.html
http://coduricaen.info/sectiunea-N.html


Exchange. 
Într-o lume aflată în continuă schimbare, Adecco este una 
dintre principalele forțe care modelează acest proces. 
Așadar, avem două abordări pe piață, ca răspuns la 
creșterea cererii atât pentru forța de muncă flexibilă, cât 
și pentru cea specializată, după cum urmează: 
Pentru acele poziții care necesită abilități generale, le 
oferim clienților noștri servicii personalizate, axându-ne pe 
expertiză în industrie și eficiență din punct de vedere al 
costurilor. Aceasta presupune și asigurarea continuității și 
dezvoltarea de relații pe termen lung cu angajații. 
Pentru a răspunde cerințelor de personal calificat 
profesional, avem experți care pot identifica cei mai 
potriviți candidați. Scopul nostru este să oferim 
continuitate la locul de muncă, asigurând astfel asimilarea 
talentelor și dezvoltarea de calificări suplimentare pentru 
angajații noștri. 
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Nume companie/ 
Unitate de invatamant/ 
Autoritate sau institutie 
publica 
 

FORMARE PROFESIONALA DAL SRL  
32977136 

Categorie       X    Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate 
(cod CAEN sau sectiunea 
de cod CAEN- 
Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii; 
Transport si depozitare; 
etc)/  Tipul institutiei 
(liceu, universitate, 
primarie, etc) 
 

Centru de formare profesionala 
SECTIUNEA P - INVATAMANT 

Adresa  
Bdul. Alexandru Lapusneanu nr.1, Constanta 
 
 

Adresa email  
fpdal@yahoo.com  
 

Nr telefon/ Fax  
0722582736 
 

Numar angajati 
(optional- pentru 
categoria angajatori) 
 

5 

 
 
 
Scurta prezentare 
activitate/ institutie 
 

 
Centru de formare profesionala acreditata de ministerul 
muncii,familiei si protectiei sociale ,ministerul educatiei 
,cercetarii tineretului si sportului pentru urmatoarele 
meserii : Agent securitate, barman 
ospatar,receptioner,bucatar,contabil,croitorie ,frizer. 

Conditii de munca- 
rubrica pentru 
angajatori  
 

Activitate permanenta  
Posturi cautate – formatori , agenti vanzari  

http://coduricaen.info/sectiunea-P.html
mailto:fpdal@yahoo.com


Retea transfrontaliera RO-BG Jobs-22  

Nume companie/ 
Unitate de invatamant/ 
Autoritate sau institutie 
publica 
 

  SC  Euro Trade Control SRL   

Categorie  □ Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate 
(cod CAEN sau sectiunea 
de cod CAEN- 
Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii; 
Transport si depozitare; 
etc)/  Tipul institutiei 
(liceu, universitate, 
primarie, etc) 
 

Centru de calificare profesionala   
SECTIUNEA M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI 
TEHNICE 

Adresa  
Bdul Lapusneanu nr. 111, Constanta 
 

Adresa email  
office@eurotradecontrol.ro 
http://www.eurotradecontrol.ro 
 

Nr telefon/ Fax  
0241 544 780; 0726 119 117; 0722 444 194 
 

Numar angajati 
(optional- pentru 
categoria angajatori) 
 

6 

 
 
 
Scurta prezentare 
activitate/ institutie 
 

Euro Trade Control Constanta este un furnizor de formare 
profesionala prin organizarea de cursuri de calificare. 
Reorientarea profesionala si calificarea in campul muncii 
reprezinta solutii optime pentru toti cei care sunt in 
cautarea unui loc de munca. Euro Trade Control Constanta 
va ofera noi oportunitati in campul muncii prin organizarea 
de cursuri de calificare pentru profesii 
variate.  Aceste cursuri de calificare autorizate de 
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si 
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si 

http://coduricaen.info/sectiunea-M.html
http://coduricaen.info/sectiunea-M.html


Sportului va ofera sansa de a face o schimbare pozitiva in 
viata dumneavoastra. Fie ca sunteti somer, fie ca va doriti 
un loc de munca mai bun, participand la cursuri de 
calificare dobanditi sanse reale de a deveni activ in campul 
muncii. 
 Euro Trade Control Constanta organizeaza urmatoarele 
cursuri de calificare: 
 
- cursuri de calificare infirmiera 
- cursuri de calificare frizerie-coafura-manichiura-
pedichiura 
- cursuri de calificare cosmetician 
- cursuri de calificare stilist-protezist unghii 
- cursuri de calificare tehnician maseur 
- seminarii de tatuaj cosmetic  
- seminarii de culoare  
 

Conditii de munca- 
rubrica pentru 
angajatori  
 

Activitate permanenta  
Posturi – formatori , manichiurista,coafeza ,cosmeticiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Retea transfrontaliera RO-BG Jobs- 23 

Nume companie/ 
Unitate de invatamant/ 
Autoritate sau institutie 
publica 
 

SC Mastro Geppetto SRL 
33802574  

Categorie       X    Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate 
(cod CAEN sau sectiunea 
de cod CAEN- 
Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii; 
Transport si depozitare; 
etc 
 

SECTIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE  

Adresa  
Str,Tulcei nr.1 hangar 3,Ovidiu  
 

Adresa email a.olariu@mastrogeppetto.ro  

 
Nr telefon/ Fax  

0785203031 
 

Numar angajati 
(optional- pentru 
categoria angajatori) 
 

5 

 
 
 
Scurta prezentare 
activitate/ institutie 
 

 
 
Productie de cepuri de lemn ,bete rotunde si  prefabricate 

Conditii de munca- 
rubrica pentru 
angajatori  
 

Tamplari ,muncitori,sofer. 

 

 

http://coduricaen.info/sectiunea-C.html
mailto:a.olariu@mastrogeppetto.ro


Retea transfrontaliera RO-BG Jobs- 24 

Nume companie/ 
Unitate de invatamant/ 
Autoritate sau institutie 
publica 
 

SC UBAEL ALENOI SRL  
37831963 

Categorie       X   Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate 
(cod CAEN sau sectiunea 
de cod CAEN- 
Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii; 
Transport si depozitare; 
etc)/  Tipul institutiei 
(liceu, universitate, 
primarie, etc) 
 

Inginerie si consultanta tehnica  
SECTIUNEA M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI 
TEHNICE 

Adresa  
 
bdul I.C.BRATIANU NR.104, Constanta 
 

Adresa email  
leabuconstantin@yahoo.com 
 

Nr telefon/ Fax  
0722477977 
 
 

Numar angajati 
(optional- pentru 
categoria angajatori) 
 

7 

 
 
 
Scurta prezentare 
activitate/ institutie 
 

Societatea pune la dispozitia clientilor certificatul de 
performanta energetic ( CPE ) care vine în sprijinul 
consumatorilor, cărora le permite să evalueze eficienţa 
energetică a clădirii pe care doresc să o achiziţioneze/ 
închirieze/ vanda.  
 Într-un certificat de performanţă energetică sunt detaliate 
caracteristicile construcţiei şi ale instalaţiilor aferente 
acesteia (încălzire, apă caldă de consum, climatizare, 
ventilare şi iluminat) , rezultate din analiza energetică şi 

http://coduricaen.info/sectiunea-M.html
http://coduricaen.info/sectiunea-M.html


termică, fiind valabil 10 (zece) ani de la data eliberării 
acestui document.  
 

Conditii de munca- 
rubrica pentru 
angajatori  
 

Activitate permanenta 
In cautare de Agenti vanzari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Retea transfrontaliera RO-BG Jobs-25 

Nume companie/ 
Unitate de invatamant/ 
Autoritate sau institutie 
publica 
 

SC MONDAY MORNING SRL  
(EVA DIMA) 
 

Categorie       X   Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate 
(cod CAEN sau sectiunea 
de cod CAEN- 
Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii; 
Transport si depozitare; 
etc)/  Tipul institutiei 
(liceu, universitate, 
primarie, etc) 
 

PRODUCTIE VESTIMENTARA  
 

Adresa  
STR.Vasile Lupu nr.6, Constanta 
 

Adresa email  
 
mm@evadima.com 

Nr telefon/ Fax 0726444644 
 
 

Numar angajati 
(optional- pentru 
categoria angajatori) 
 

5 

 
 
 
Scurta prezentare 
activitate/ institutie 
 

 
Productie vestimentara pentru fete 4-14 ani si productie 
obiecte decorative  

Conditii de munca- 
rubrica pentru 
angajatori  

Activitate permanenta 
In cautare de croitorese ,agenti vanzari  

 

 



Retea transfrontaliera RO-BG Jobs- 26 

Nume companie/ 
Unitate de invatamant/ 
Autoritate sau institutie 
publica 
 

Liceul Carol I Constanţa 

Categorie  □ Angajator 
X    Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate 
(cod CAEN sau sectiunea 
de cod CAEN- 
Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii; 
Transport si depozitare; 
etc)/  Tipul institutiei 
(liceu, universitate, 
primarie, etc) 
 

Invatamant- Colegiu comercial  

Adresa  
Str. Decebal, nr. 15, 900665, Constanța  
 

Adresa email  
secretariat@colegiulcarol.ro  
 

Nr telefon/ Fax  
0241617119, 0341405802, 0341405803 

Fax: 0241611800 
 
 
 
Scurta prezentare 
activitate/ institutie 
 

 
Colegiul Comercial Carol I din Constanţa oferă elevilor o 
educaţie de calitate în domeniile comerţ, economic, 
turism şi alimentaţie, asigurând cunoştinţe ştiinţifice 
şi profesionale ce le vor permite integrarea în societatea 
românească şi europeană, inserţia pe piaţa muncii şi 
accesul în învăţământul superior. 
 

Oferta educationala- 
rubrica pentru Unitati 
de Invatamant 
 

 

Oferta educațională a Colegiului Comercial Carol 
I Constanța cuprinde două niveluri educaționale, liceu 
tehnologic, profil servicii și învățământ profesional cu 
durată de trei ani. În cadrul celor două niveluri 

mailto:secretariat@colegiulcarol.ro


educaționale domeniile de pregătire/calificările 
profesionale sunt: 

• Învăţământ liceal:  filiera tehnologică – profilul 
servicii: 

o forma de învăţământ zi: 
 ciclul inferior – profil servicii, 

domeniile: economic, comerţ, turism și 
alimentaţie; 

 ciclul superior – calificare 
profesională, nivel 4: 

    - tehnician în activităţi economice; 
    - tehnician în administraţie; 
    - tehnician în turism bilingv; 
    - tehnician în turism; 
    - tehnician în activităţi de comerţ; 
    - tehnician în gastronomie. 

• Învățământ profesional cu durată de 3 ani: 
o Domeniul turism și alimentaţie – calificarea 

profesională, nivel 3: 
 bucătar; 
 ospătar (chelner) vânzător în unități de 

alimenație; 
 cofetar-patiser. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Retea transfrontaliera RO-BG Jobs - 27 

Nume companie/ Unitate de 
invatamant/ Autoritate sau 
institutie publica 
 

 
SC BLU PAN PATI SRL 
30814647 

Categorie        X Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate (cod 
CAEN sau sectiunea de cod 
CAEN- Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii, etc) 
 

SECTIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 
 

Adresa  Constanta, strada Pescarus nr.55 

Adresa email  
lacribelu@yahoo.com 
 

Nr telefon/ Fax 0723.317.031 
 

Numar angajati (optional- 
pentru categoria angajatori) 
 

2 

 
 
 
Scurta prezentare activitate/ 
institutie 
 

Societate infiintata in 2012. Principala activitate este 
patiserie.  

Conditii de munca Activitate permanenta 
Contracte munca full-time 
In general, in cautare de patiseri. 

Cifra de afaceri 2016 149 660 RON 
 

 

 

 

 

http://coduricaen.info/sectiunea-C.html
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Nume companie/ 
Unitate de invatamant/ 
Autoritate sau institutie 
publica 
 

SC TIMONA SRL 
6116331 

Categorie       X   Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate 
(cod CAEN sau sectiunea 
de cod CAEN- 
Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii; 
Transport si depozitare; 
etc)/  Tipul institutiei 
(liceu, universitate, 
primarie, etc) 
 

SECTIUNEA H - TRANSPORT SI DEPOZITARE 

Adresa  
Soseaua Mangaliei nr.1 bloc J9, parter, Constanta 
 

Adresa email  
 
office@timonact.ro 

Nr telefon/ Fax 0241.589.434 
 
 

Numar angajati 
(optional- pentru 
categoria angajatori) 
 

34 

 
 
 
Scurta prezentare 
activitate/ institutie 
 

 
Societatea Timona SRL a fost infiintata in anul 1994, cu 
capital integrat privat, avand ca obiect principal de 
activitate transporturile rutiere de calatori din anul 1998. 
Continuand acelasi traseu ascendent si fiind in plin proces 
de dezvoltare, ajunge ca, pornind de la un numar foarte 
mic de autovehicule, sa dispuna in prezent de un vast parc 
auto, astfel incat sa poata oferi o gama variata de servicii 
de transport si activitati conexe acestora. Am reusit astfel, 
sa atragem si sa ne mentinem o clientela diversa, din clasa 
oamenilor de afaceri, turisti, printr-o buna colaborare cu 

http://coduricaen.info/sectiunea-H.html


firme romanesti si straine, agentii de turism si hoteluri. 
Compania noastra incearca sa aiba un nivel ridicat al 
serviciilor, prin mentinerea unui parc auto corespunzator, 
pentru ca siguranta clientilor nostri sa nu aiba de suferit, in 
raport cu starea tehnica a autovehiculelor oferite spre 
inchiriere, iar confortul sa fie pe masura asteptarilor. 
  
Certificarile ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 precum si 
inregistrarea la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci 
(OSIM), au aparut atat ca o necesitate, cat si ca o aliniere 
la standardele europene si a normelor impuse de acestea. 
  
Tinem mereu pasul cu cerintele de piata si cautam 
intotdeauna solutia cea mai eficienta pentru satisfacerea 
solicitarilor si a pretentiilor tot mai ridicate, venind mereu 
in sprijinul clientilor. 
 

Conditii de munca- 
rubrica pentru 
angajatori  

Activitate permanenta 
In cautare de soferi, dispeceri, manipulanti marfa  

Cifra de afaceri 2016 2 482 794 RON 
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Nume companie/ 
Unitate de invatamant/ 
Autoritate sau institutie 
publica 
 

SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL 
27381730 

Categorie       X   Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate 
(cod CAEN sau sectiunea 
de cod CAEN- 
Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii; 
Transport si depozitare; 
etc)/  Tipul institutiei 
(liceu, universitate, 
primarie, etc) 
 

SECTIUNEA F - CONSTRUCTII 

Adresa  
Strada Dobrogei PT5, Navodari, judetul Constanta 
 

Adresa email  
 
termicadistributie@yahoo.com 

Nr telefon/ Fax 0769.09.09.70 
 
 

Numar angajati 
(optional- pentru 
categoria angajatori) 
 

125 

 
 
 
Scurta prezentare 
activitate/ institutie 
 

SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL, este o societate 
comerciala cu raspundere limitata, cu capital integral de 
stat, inmatriculata la Camera de Comert si Industrie a 
judetului Constanta sub nr.J13/1632/2010, infiintata in 
conformitate cu prevederile art.5, alin(2) din legea nr. 
31/1990 privind societatile comerciale, republicata, prin 
Hotărârea Consiliului Local Navodari nr.131/28.07.2010, 
având ca obiect principal de activitate atribuţii în scopul 
asigurarii de servicii publice de alimentare cu energie 
termica produsa centralizat in orasul Navodari, in sistemul 
productie – transport – distributie pentru orasul Navodari. 

http://coduricaen.info/sectiunea-F.html


Societatea mai desfasoara activitati de: 

 -punere in opera a mixturilor asfaltice 
 -transporturi de marfuri nepericuloase 
 -reparatii la constructii 
 -prefabricate din beton 

SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL, beneficiaza de un 
sistem de management integrat: al calitatii conform 
standardului – ISO 9001/2008, un sistem de  management 
de sanatate si securitate ocupationala conform 
standardului – ISO 18001/2008 si un sistem de management 
de mediu conform standardului- ISO 14001/2005. 

 
Conditii de munca- 
rubrica pentru 
angajatori  

Activitate permanenta 
Contracte permanente 
Bonuri cadou 
In cautare de instalatori, fochisti, lacatusi, ingineri de 
drumuri, utilajisti, soferi  

Cifra de afaceri 2016 6 352 768 RON 
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Nume companie/ 
Unitate de invatamant/ 
Autoritate sau institutie 
publica 
 

 
SC PROEX SYSTEMS SRL  
29850450 

Categorie        X Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate 
(cod CAEN sau sectiunea 
de cod CAEN- 
Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii;  

 
SECTIUNEA F - CONSTRUCTII 
4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer 
conditionat 

Adresa  Strada Voievozilor nr.5, Constanta 

Adresa email  
office@gaze-constanta.ro 
 

Nr telefon/ Fax  
0341103873 
 

 
 
 
Scurta prezentare 
activitate/ institutie 
 

 
Firma autorizata de instalatii gaze naturale, termice si 
sanitare ANRE – ISCIR – RSL proiectare si executie: 

• Instalatii termice; 
• Incalzire prin pardoseala; 
• Incalzire tuburi radiante; 
• Instalatii complexe de ventilare si climatizare; 
• Instalatii sanitare; 
• Instalatii apa – canal. 

Conditii de munca Activitate permanenta 
Contracte munca full-time 
Contracte munca part-time 
Asigura transport 
In general, in cautare de proiectanti, ingineri, instalatori 
Interesati in a angaja personal din alte tari 
 

Cifra de afaceri 2016 1 213 707 RON 
 

http://coduricaen.info/sectiunea-F.html
https://termene.ro/cod_caen/4322-Lucrari+de+instalatii+sanitare%2C+de+incalzire+si+de+aer+conditionat
https://termene.ro/cod_caen/4322-Lucrari+de+instalatii+sanitare%2C+de+incalzire+si+de+aer+conditionat
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Nume companie/ 
Unitate de invatamant/ 
Autoritate sau institutie 
publica 
 

SC ZEBRANO EVENTS SRL  
34371887 

Categorie  X Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate 
(cod CAEN sau sectiunea 
de cod CAEN- 
Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii; 
Transport si depozitare; 
etc)/  Tipul institutiei 
(liceu, universitate, 
primarie, etc) 
 

SECTIUNEA I - HOTELURI SI RESTAURANTE 
5610 Restaurante 

Adresa  
Constanta, Bdul Tomis nr.12 
 

Adresa email  
doru2ciu@yahoo.com 
 

Nr telefon/ Fax  
 0722.606.818 
 

Numar angajati 
(optional- pentru 
categoria angajatori) 
 

25 

 
 
 
Scurta prezentare 
activitate/ institutie 
 

Restaurantul Zebrano este un restaurant cu specific 
international deschis in anul 2015. Fiind situati in centrul 
istoric al Constantei, dispunand de terasa pe timpul verii si 
evenimente cu muzica live in fiecare vineri si sambata si in 
extrasezon, suntem in permanenta extindere si dorinta de 
imbunatatire a serviciilor oferite clientilor.  
 

Conditii de munca- 
rubrica pentru 
angajatori  

Activitate permanenta 
Contracte de munca permanente 
Contracte de munca partiale 
Se ofera zilnic masa pentru angajati 

http://coduricaen.info/sectiunea-I.html


Se ofera transport in afara orelor de functionare a 
mijloacelor de transport in comun 
In general in cautare de bucatar, ospatari, barmani 

Cifra de afaceri 2016 1 044 303 RON 
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Nume companie/ 
Unitate de invatamant/ 
Autoritate sau institutie 
publica 
 

SC DEO DEZ D&G SRL  
16528496 

Categorie  X Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate 
(cod CAEN sau sectiunea 
de cod CAEN- 
Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii; 
Transport si depozitare; 
etc)/  Tipul institutiei 
(liceu, universitate, 
primarie, etc) 
 

SECTIUNEA N - ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI 
ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT 
8129 Alte activitati de curatenie 
 
 
SECTIUNEA I - HOTELURI SI RESTAURANTE 
5610 Restaurante 

Adresa  
Mangalia, str.Moldovei nr.14, judetul Constanta 
 

Adresa email  
gabi.doiciu@yahoo.com 
 

Nr telefon/ Fax  
 0727.709.912 
 

Numar angajati 
(optional- pentru 
categoria angajatori) 
 

Media anuala -12 
Sezonier (vara)- 25 

 
 
 
Scurta prezentare 
activitate/ institutie 
 

Societatea a fost infiintata in anul 2004 si a prestart 
servicii de deratizare, dezinsectie, dezinfectie inca de la 
inceput. 
Incepand cu anul 2005 functionam si in domeniul HORECA 
cu Terasa Rustika din statiunea Jupiter.  
 
 

Conditii de munca- 
rubrica pentru 
angajatori  

Activitate permanenta deratizare, dezinsectie, dezinfectie 
Contracte de munca permanente 
 
Activitate sezoniera Restaurante 

http://coduricaen.info/sectiunea-N.html
http://coduricaen.info/sectiunea-N.html
http://coduricaen.info/sectiunea-I.html


Contracte de munca partiale 
Se ofera zilnic masa pentru angajati 
In general in cautare de bucatar, ospatari, barmani 
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Nume companie/ 
Unitate de invatamant/ 
Autoritate sau institutie 
publica 
 

SC PROIECT UNIQUE SRL  
21996612 

Categorie  X Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate 
(cod CAEN sau sectiunea 
de cod CAEN- 
Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii; 
Transport si depozitare; 
etc)/  Tipul institutiei 
(liceu, universitate, 
primarie, etc) 
 

M. ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 
71 Activitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si 
analiza tehnica 

Adresa  
Fantanele, str.Basarabia nr.29, judetul Constanta 
 

Adresa email  
office@proiectunique.ro 
 

Nr telefon/ Fax  
 0729104016 
 

Numar angajati 
(optional- pentru 
categoria angajatori) 
 

9 

 
 
 
Scurta prezentare 
activitate/ institutie 
 

PROIECT UNIQUE SRL este o societate ce are ca obiectiv 
principal activitati de arhitectura, urbanism, inginerie si 
servicii de consultata tehnica legate de acestea.   

 Infiintata in anul 2007, firma noastra a acumulat o 
experienta importanta in domeniul constructiilor, atat din 
punct de vedere al proiectarii cat si din punct de vederea 
al implementarii si executarii acestora . Echipa noastra 
include: arhitecti, urbanisti, ingineri constructori de 
cladirii civile, industriale si agricole, ingineri de amenajari 
si constructii hidrotehnice si ingineri instalatori.  
Portofoliul echipei noastre de proiectare cuprinde o 



diversitate mare de proiecte, de la locuinte si ansambluri 
rezidenyiale la hoteluri, vile turistice, locuinte 
unifamiliale, hale industriale si nu numai,  atat constructii 
noi cat si cladiri existente.  
 

Conditii de munca- 
rubrica pentru 
angajatori  

Activitate permanenta  
Contracte de munca permanente 
Contracte de munca partiale 
In general in cautare de proiectanti, structuristi, arhitecti, 
ingineri 

Cifra de afaceri 2016 676 424 RON 
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Nume companie/ 
Unitate de invatamant/ 
Autoritate sau institutie 
publica 
 

SC PROIECT UNIQUE INVEST SRL  
 

Categorie  X Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate 
(cod CAEN sau sectiunea 
de cod CAEN- 
Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii; 
Transport si depozitare; 
etc)/  Tipul institutiei 
(liceu, universitate, 
primarie, etc) 
 

M. ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 
71 Activitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si 
analiza tehnica 

Adresa  
Fantanele, str.Basarabia nr.29, judetul Constanta 
 

Adresa email  
dumitru_13@yahoo.com 
 

Nr telefon/ Fax  
 0729104016 
 

Numar angajati 
(optional- pentru 
categoria angajatori) 
 

6 

 
 
 
Scurta prezentare 
activitate/ institutie 
 

PROIECT UNIQUE INVEST SRL este o firma ce are ca obiectiv 
principal activitati de arhitectura, urbanism, inginerie si 
servicii de consultata tehnica legate de acestea.   

 Firma noastra, cu o experienta de peste 5 ani in acest 
domeniu, pune accentul pe  realizarea si implementarea 
unor proiecte de cladiri, in general cu functiunea 
principala de locuit si nu numai.  Timpul acordat fiecarui 
proiect, atentia si calitatea in constructii ne confera titlul 
de buni executanti si ne recomanda pentru potentialii 
beneficiari. 

 Pe parcursul anilor am realizat proiecte atat pentru faza de 



studiu de fezabilitate, cat si pentru fazele de obtinere a 
autorizatiei de construire si pentru faza de proiect tehnic. 
 

Conditii de munca- 
rubrica pentru 
angajatori  

Activitate permanenta  
Contracte de munca permanente 
Contracte de munca partiale 
In general in cautare de proiectanti, arhitecti. 
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Nume companie/ 
Unitate de invatamant/ 
Autoritate sau institutie 
publica 
 

SC M.B.A. PRODCOM SRL  
 

Categorie  X Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate 
(cod CAEN sau sectiunea 
de cod CAEN- 
Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii; 
Transport si depozitare; 
etc)/  Tipul institutiei 
(liceu, universitate, 
primarie, etc) 
 

SECTIUNEA G - COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; 
REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR 

Adresa  
Navodari, str.Garii nr.2, judetul Constanta 
 

Adresa email  
boascabogdan@yahoo.com 
 

Nr telefon/ Fax  
0754888888 
 

Numar angajati 
(optional- pentru 
categoria angajatori) 
 

4 

 
 
 
Scurta prezentare 
activitate/ institutie 
 

Recuperare materiale reciclabile sortate, feroase - 
neferoase, hârtii. Comercializare materiale de 
construcţii. Alimentaţie publică, micro fermă caprine.  
Operator economic autorizat pentru colectarea și 
valorificarea deșeurilor de ambalaje din metale (oțel, 
aluminiu, fier vechi) și plastic (HDPE, PVC, LDPE, PP, PS) 

Conditii de munca- 
rubrica pentru 
angajatori  

Activitate permanenta  
Contracte de munca permanente 
In general in cautare de sudori, muncitori necalificati, 
magazioner 

 

http://coduricaen.info/sectiunea-G.html
http://coduricaen.info/sectiunea-G.html
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Nume companie/ 
Unitate de invatamant/ 
Autoritate sau institutie 
publica 
 

PRIMARIA ORASULUI NAVODARI 
 

Categorie  □ Angajator 
□ Unitate de invatamant 
X   Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate 
(cod CAEN sau sectiunea 
de cod CAEN- 
Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii; 
Transport si depozitare; 
etc)/  Tipul institutiei 
(liceu, universitate, 
primarie, etc) 
 

Autoritate publica locala 

Adresa  
Navodari, str.Dobrogei nr.1, judetul Constanta 
 

Adresa email  
secretariat@primaria-navodari.ro 
 

Nr telefon/ Fax  
0241 760 353 
 

Numar angajati 
(optional- pentru 
categoria angajatori) 
 

280 

 
 
 
Scurta prezentare 
activitate/ institutie 
 

Locurile de munca vacante din cadrul institutiei noastre 
pot fi gasite in sectiunea PRIMARIE/Locuri de munca 
vacante din cadrul site-ului www.primaria-navodari.ro 

Conditii de munca- 
rubrica pentru 
angajatori  

Activitate permanenta  
Contracte de munca permanente 
Contracte de munca cu perioada determinata 
In general in cautare de economisti, jurist, ingineri 
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Nume companie/ 
Unitate de invatamant/ 
Autoritate sau institutie 
publica 
 

SC MODERN BEACH SRL  
34477013 

Categorie  X Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate 
(cod CAEN sau sectiunea 
de cod CAEN- 
Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii; 
Transport si depozitare; 
etc)/  Tipul institutiei 
(liceu, universitate, 
primarie, etc) 
 

R. ACTIVITATI DE SPECTACOLE, CULTURALE SI RECREATIVE 

9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a 

Adresa  
Constanta, Bdul Al. Lapusneanu nr.100 
 

Adresa email  
modernhistory5@yahoo.com 
 

Nr telefon/ Fax 0720.016.998 
 

Numar angajati 
(optional- pentru 
categoria angajatori) 
 

12 

 
 
 
Scurta prezentare 
activitate/ institutie 
 

Plaja amenajata in Municipiul Constanta 
 

Conditii de munca- 
rubrica pentru 
angajatori  

Activitate sezoniera 
Contracte de munca permanente 
Contracte de munca partiale 
Se ofera transport si cazare  
In general in cautare de barman, beach boy 

Cifra de afaceri 2016 216 980 RON 
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Nume companie/ 
Unitate de invatamant/ 
Autoritate sau institutie 
publica 
 

SC MODERN HISTORY SRL  
34410315 

Categorie  X Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate 
(cod CAEN sau sectiunea 
de cod CAEN- 
Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii; 
Transport si depozitare; 
etc)/  Tipul institutiei 
(liceu, universitate, 
primarie, etc) 
 

SECTIUNEA I - HOTELURI SI RESTAURANTE 

Adresa  
Constanta, Bdul Al. Lapusneanu nr.100 
 

Adresa email  
modernhistory5@yahoo.com 
 

Nr telefon/ Fax 0720.016.998 
 

Numar angajati 
(optional- pentru 
categoria angajatori) 
 

30 

 
Scurta prezentare 
activitate/ institutie 
 

Restaurant cu terasa amenajat pe plaja Modern in 
Muncipiul Constanta 
 

Conditii de munca- 
rubrica pentru 
angajatori  

Activitate sezoniera 
Contracte de munca permanente 
Contracte de munca partiale 
Se ofera transport si cazare  
In general in cautare de bucatar, ajutor de bucatar, 
ospatar, femeie de serviciu  

Cifra de afaceri 2016 466 032 RON 
 

http://coduricaen.info/sectiunea-I.html
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Nume companie/ 
Unitate de invatamant/ 
Autoritate sau institutie 
publica 
 

SC MODERN TASTE SRL  
34410315 

Categorie  X Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate 
(cod CAEN sau sectiunea 
de cod CAEN- 
Agricultura, Industria 
extractiva; Constructii; 
Transport si depozitare; 
etc)/  Tipul institutiei 
(liceu, universitate, 
primarie, etc) 
 

SECTIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 
SECTIUNEA I - HOTELURI SI RESTAURANTE 

Adresa  
Constanta, Str. Barbu Lautaru 1A 
 

Adresa email  
modernhistory5@yahoo.com 
 

Nr telefon/ Fax 0720.016.998 
 

Numar angajati 
(optional- pentru 
categoria angajatori) 
 

5 

 
Scurta prezentare 
activitate/ institutie 
 

Restaurant cu terasa amenajat pe plaja Modern in 
Muncipiul Constanta 
 

Conditii de munca- 
rubrica pentru 
angajatori  

Activitate sezoniera 
Contracte de munca permanente 
Contracte de munca partiale 
Se ofera transport si cazare  
In general in cautare de bucatar, ajutor de bucatar, 
ospatar, femeie de serviciu  

 

 

http://coduricaen.info/sectiunea-C.html
http://coduricaen.info/sectiunea-I.html
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Nume companie/ 
Unitate de invatamant/ 
Autoritate sau institutie 
publica 
 

SC IDEAL BUSINESS TOTAL SRL  
33066249 

Categorie  X Angajator 
□ Unitate de invatamant 
□ Autoritate sau institutie publica 

 
Domeniul de activitate 
(cod CAEN sau sectiunea 
de cod CAEN) 
 

SECTIUNEA F - CONSTRUCTII 
 

Adresa  
Valu lui Traian, strada Constin Pariano nr.45, judetul 
Constanta 
 

Adresa email  
alpetrimarian@yahoo.com 
 

Nr telefon/ Fax 0722.445.583 
 

Numar angajati 
(optional- pentru 
categoria angajatori) 
 

6 

 
 
 
Scurta prezentare 
activitate/ institutie 
 

Societate cu activitate in Lucrari de constructii a cladirilor 
rezidentiale si nerezidentiale. Executam structuri de 
rezistenta, fundatii, zidarie, tencuieli, instalatii electrice, 
sanitare si finisaje.  
 

Conditii de munca Activitate permanenta 
Contracte munca full-time 
Asiguram transport 
In general, in cautare de zidari, dulgheri, fierari, faiantari. 
Interesati in a angaja personal din alte tari. 

 

http://coduricaen.info/sectiunea-F.html

