
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

1. Având în vedere desfăşurarea, începând cu data de 06.02.2012, a activităţii de înregistrare în 
registrul comerţului pe noul sistem informatic integrat realizat în cadrul proiectului “Servicii on-line (de e-
guvernare) oferite de ONRC pentru comunitatea de afaceri prin intermediul unui portal dedicat”, vă 
comunicăm că înființarea unei firme are loc în termenul de 3 zile, cu parcurgerea celor trei etape 
înregistrarea cererii de înmatriculare; soluţionarea cererii de înmatriculare; eliberarea 
documentelor prevăzute de lege. 
 

De asemenea, noul sistem informatic integrat permite agregarea uniformă și coerentă a datelor 
ONRC într-un sistem unitar la nivel național, fiind create premisele interconectării cu celelalte sisteme 
de la nivelul Uniunii Europene.  
 

2.A. Începând cu data implementării noului sistem informatic integrat, în perioada 06 - 
09.02.2012, inclusiv, s-au înregistrat la oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale un număr de 
32.613 cereri(rezervări de denumire, înmatriculări, înregistrare de mențiuni, depuneri și menționare 
acte, certificate constatatoare, furnizare de informații, alte tipuri de cereri), reprezentând o creștere de 
aproximativ 62% față de aceeași perioadă a anului trecut, după cum urmează: 
 

 06.02.2012 – număr total de cereri: 7.617, din care: 
o Cereri de înregistrare: 

 2.455 rezervări denumire; 
 383 înmatriculări persoane juridice; 
 900 înmatriculări persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și 

întreprinderi familiale; 
 1508 înregistrări mențiuni persoane juridice; 
 397 înregistrări mențiuni persoane fizice autorizate, întreprinderi 

individuale și întreprinderi familiale; 
 332 depuneri și menționare acte. 

o Cereri de furnizare informații: 
 1.048 certificate constatatoare; 
 152 furnizări de informații; 
 442 alte tipuri de cereri. 

 07.02.2012 – număr total de cereri 9.011, din care: 
o Cereri de înregistrare: 

 2.585 rezervări denumire; 
 435 înmatriculări persoane juridice; 
 1.514 înmatriculări persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale 

și întreprinderi familiale; 
 1.376 înregistrări mențiuni persoane juridice; 
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 403 înregistrări mențiuni persoane fizice autorizate, întreprinderi 
individuale și întreprinderi familiale; 

 440 depuneri și menționare acte. 
o Cereri de furnizare informații: 

 1.344 certificate constatatoare; 
 214 furnizări de informații; 
 700 alte tipuri de cereri. 

 08.02.2012 – număr total de cereri 7.280, din care: 
o Cereri de înregistrare: 

 1.720 rezervări denumire; 
 352 înmatriculări persoane juridice; 
 1.210 înmatriculări persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale 

și întreprinderi familiale; 
 1.254 înregistrări mențiuni persoane juridice; 
 350 înregistrări mențiuni persoane fizice autorizate, întreprinderi 

individuale și întreprinderi familiale; 
 298 depuneri și menționare acte. 

o Cereri de furnizare informații: 
 1.252 certificate constatatoare; 
 219 furnizări de informații; 
 625 alte tipuri de cereri. 

 09.02.2012 – număr total de cereri 8.705, din care: 
o Cereri de înregistrare: 

 2.061 rezervări denumire; 
 419 înmatriculări persoane juridice; 
 1.353 înmatriculări persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale 

și întreprinderi familiale; 
 1.398 înregistrări mențiuni persoane juridice; 
 284 înregistrări mențiuni persoane fizice autorizate, întreprinderi 

individuale și întreprinderi familiale; 
 401 depuneri și menționare acte. 

o Cereri de furnizare informații: 
 1.569 certificate constatatoare; 
 271 furnizări de informații; 
 949 alte tipuri de cereri. 

 
2.B. Prin acest proiect Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pune la dispoziția persoanelor 

interesate, portalul de servicii online https://portal.onrc.ro. 
În vederea accesării acestui portal, fiecare utilizator trebuie sa-și creeze un cont. După crearea 

contului, utilizatorul poate avea acces gratuit sau contra cost, în funcţie de tipul serviciului, la serviciile 
de înregistrare online. 

Manualul de utilizare a sistemului online de înregistrare a cererilor poate fi accesat la adresa de 
internet https://portal.onrc.ro, unde pot fi consultate ghidurile de completare formulare Registrul 
Comerțului. 
În ceea privește utilizarea portalului de servicii online al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, 
https://portal.onrc.ro, începând cu data de 07.02.2012, au fost înregistrate următoarele date: 

        -  numărul total de utilizatori portal: 24.667; 
        -  noi utilizatori creați în aceasta perioada: 1.194; 
        -  formulare online inițiate: 256 din care 25 finalizate (unele transmise, unele ramase doar 

în starea finalizat); 

https://portal.onrc.ro/
https://portal.onrc.ro/
https://portal.onrc.ro/


        -  număr interogări RECOM in aceasta perioada: 16.956 din care 601 furnizări de informații 
eliberate. 

 3. De asemenea, pentru a veni în sprijinul solicitanţilor, ONRC şi ANAF au dispus măsuri 
pentru simplificarea formalităţilor administrative, astfel încât, începând cu aceeași data, 6 februarie 
2012, cererile de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu 
destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social sunt 
preluate de oficiile registrului comerţului odată cu cererile de înregistrare având ca obiect 
înmatriculări/schimbări de sediu social şi vor fi transmise administraţiilor finanţelor publice, alături de 
actele doveditoare ale dreptului de folosinţă, astfel cum au fost depuse în susţinerea cererilor de 
înregistrare adresate oficiilor registrului comerţului. 

Consecinţa directă a acestor măsuri o reprezintă faptul că perioada aferentă tuturor 
formalităţilor necesare înfiinţării unei firme se comprimă integral în termenul de 3 zile. 

Prin urmare, solicitanţii nu se mai adresează administraţiilor finanţelor publice, pentru obţinerea 
certificatelor pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi a adeverinţelor privind înregistrarea 
documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, acestea 
urmând a fi obținute prin intermediul oficiilor registrului comerțului. 

 
4. În această perioada, la nivel național, s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de 

solicitări având în vedere și faptul că Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a anunţat 
deschiderea sesiunilor pentru depunerea proiectelor de investiţii prin Programul Naţional de Dezvoltare 
Rurală, Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”, volumul cererilor de 
înmatriculare a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale a 
crescut. 

În perioada următoare, ne așteptăm la un număr la fel de mare de solicitări, dar menționăm că 
Oficiul Național al Registrului Comerțului depune, prin întreg personalul, toate eforturile pentru 
respectarea termenelor de soluționare a cererilor și de eliberare a înscrisurilor prevăzute de lege. 
  


