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 La data de 06.02.2012 Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a implementat și lansat 
cu succes o nouă platformă informatică. 
 Prin implementarea noii platforme informatice s-a creat posibilitatea accesării online a serviciilor 
oferite de Oficiul Național al Registrului Comerțului. 
 În prima zi de funcționare a noii platforme, a fost înregistrat un număr mai mare decât media zilnică 
de solicitări determinat pe de-o parte de suspendarea serviciilor de preluare la ghișeu a cererilor de 
înregistrare în perioada 26.01.2012-03.02.2012, iar pe de altă parte de obligativitatea înregistrării în 
registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, ca urmare a deschiderii sesiunii pentru depunerea 
proiectelor de investiții prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, Măsura 141 “Sprijinirea fermelor 
agricole de semi-subzistență”, până la finalul lunii în curs. 
 Astfel, la nivel național s-a depus un număr de 7.617 cereri de înregistrare în registrul comerțului. 
 În vederea asigurării unui flux normal de preluare și soluționare a solicitărilor comercianților,  Oficiul 
Național al Registrului Comerțului a asigurat suplimentarea numărului de ghișee. Astfel, la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a fost suplimentat cu 50% numărul ghișeelor (de la 
16 la 24), ceea ce, în date reale, a însemnat o creștere de procesare a solicitărilor cu aprox. 240 de 
dosare. 
 
Beneficiile utilizării noii platforme, pentru mediul de afaceri, sunt: 

1) Implementarea plății on-line pentru cererile de înregistrare adresate oficiilor registrului 
comerțului de pe lângă tribunale, dar și pentru furnizarea de informații; 

2) Platforma asigură alinierea sistemului IT al Oficiului Național al Registrului Comerțului la noile 
tehnologii în domeniul IT & C. 

3) Se asigură premisele interconectării Oficiului Național al Registrului Comerțului cu alte state 
membre ale Uniunii Europene și non-UE. 
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