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Anexa nr. 2 la Actul Constitutiv Annex No 2 to the Articles of Incorporation 

  
TABEL NOMINAL 

cu persoanele împuternicite cu conducerea și/sau coordonarea 
activităţii 

Agenţiilor OMRO IFN S.A. 

LIST 
Of attorneys-in-fact in charge with management and/or 

coordination of the activity of 
OMRO IFN S.A.’s Agencies 

  
  
Goga Ana-Maria, cetățean român, CNP , născută la 

 în , , domiciliată în  
,  , împuternicită cu 

reprezentarea și coordonarea activităţii desfăşurate la Agenţia 
Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos nr. 28, jud. Harghita; 

Goga Ana-Maria, Romanian citizen, social security number 
, born on , in  

county, domiciled in  
, empowered to represent and coordinate the 

activity conducted in the Miercurea Ciuc Agency, 28 Kossuth Lajos 
street, Harghita county; 

  
Puşcaş Marcela-Elena, cetăţean român, născută la  

, , domiciliată în 1 
, CNP 

, având funcţia de Şef agenţie la Agenţia Alba Iulia, 
împuternicită cu reprezentarea și coordonarea activităţii desfăşurate 
la Agenţia Alba Iulia, str. Traian nr. 20, jud. Alba; 

Pușcaș Marcela-Elena, Romanian citizen, born on , 
 in , domiciled in  

, , social 
security number , acting as Head of Agency with the 
Alba Iulia Agency, empowered to represent and coordinate the 
activity conducted in the Alba Iula Agency, 20 Traian street, Alba 
county; 

  
Daniela Petran, cetățean român, născută la  în 

, domiciliată în D. 
, CNP , 

având funcția de ofițer de credite împuternicită cu reprezentarea și 
coordonarea activității desfășurate la Agenția Oradea, str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 63, ap. 1, jud. Bihor. 

Daniela Petran, Romanian citizen, born on  in 
, domiciled in  

, social security 
number , acting as Credit Officer, empowered to 
represent and coordinate the activity conducted in Oradea Agency, 
63 Tudor Vladimirescu street, ap. 1, Bihor county. 

 
  




