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Anexa nr.1 
 

 
 

Legislaţia care reglementează activitatea 
de ţinere a registrelor comerţului 

 
 
 
 
 

Principalele acte normative după care se organizează şi funcţionează Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului sunt: 

• Legea nr.26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative 

pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.129/2002 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind 
registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor 
formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor; cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară 
activităţi economice în mod independent, cu modificările ulterioare; 

• Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a 
persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, 
precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr.913/2004 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile 
efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă 
tribunale, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.1422/2006; 

• Ordinul ministrului justiţiei nr.3116/C/2004 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenţă 
prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale; 

• Ordinul ministrului justiţiei nr.3117/C/2004 privind aprobarea modelului şi conţinutului extrasului de 
registru şi certificatului constatator; 

• Ordinul ministrului justiţiei nr.455/C/2006 pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în 
registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării; 

• Legea nr.85/2006 privind procedură insolvenţei; 
• Hotărârea Guvernului nr.460/2005 privind  conţinutul, etapele, condiţiile de finanţare, publicare şi 

distribuire a Buletinului procedurilor  de reorganizare judiciară şi faliment, modificată prin Hotărârea 
Guvernului nr.1881/2006; 
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• Ordinul nr.1187/C/2005 al Ministrului Justiţiei privind aprobarea Procedurii de comunicare a actelor 
de procedură, a documentelor care le însoţesc şi a informaţiilor cuprinse în acestea între instanţele 
judecătoreşti, judecătorii-sindici, administratorii şi lichidatorii desemnaţi şi Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului, în vederea editării Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară şi 
faliment; 

• Ordinul nr.1692/C/2006 al Ministrului Justiţiei privind aprobarea formatului Buletinului procedurilor 
de insolvenţă şi a conţinutului – cadru al citaţiilor, comunicărilor, hotărârilor judecătoreşti, 
convocărilor, notificărilor şi al altor acte care se publică în acesta şi al dovezii privind îndeplinirea 
procedurii de citare, comunicare, convocare şi notificare, 

• Hotărârea Guvernului nr.124/2007 pentru aprobarea preţului de vânzare a Buletinului Procedurilor 
de Insolvenţă; 

• Ordinul nr.520/C/2007 al Ministrului Justiţiei privind aprobarea tarifelor de publicare în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură emise de administratorii şi lichidatorii judiciari; 

• Ordinul nr.521/C/2007 al Ministrului Justiţiei privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea de copii 
de pe Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, copii certificate de pe actele de procedură publicate  şi 
furnizarea de informaţii din Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr
.cr

t.

Perioada

Termen de 
constituire al 
unei societăţi 

comerciale

Legislaţie Modalităţi de înregistrare

Autorizarea constituirii societăţilor comerciale se efectua de către instanţele judecătoreşti, competenţa de soluţionare
aparţinând iniţial judecătoriei şi ulterior tribunalului.
Înmatricularea societăţilor comerciale în registrul comerţului se realiza prin hotărâre judecătorească pe baza căreia
judecătorul delegat dispunea, prin încheiere, înregistrarea în registrul comerţului.
Înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării se realiza prin deplasarea comerciantului la organul fiscal şi respectiv
autoritatea teritorială competentă.
Anterior solicitării înregistrării în registrul comerţului comerciantul avea obligaţia să îndeplinească formalităţile de
publicitate în Monitorul Oficial al României.
Autorizarea constituirii şi înmatricularea în registrul comerţului se realiza în baza încheierii judecătorului delegat la oficiul
registrului comerţului de pe lângă camera de comerţ şi industrie.
Înregistrarea menţiunilor se realiza pe baza încheierii judecătorului delegat/rezoluţiei directorului oficiului registrului
comerţului.
Publicarea documentelor în Monitorul Oficial era efectuată prin intermediul oficiului registrului comerţului pe bază de
protocol încheiat între Regia Autonomă Monitorul Oficial şi camera de comerţ şi industrie teritorială.
Înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării se realiza prin deplasarea comerciantului la organul fiscal şi respectiv
autoritatea teritorială competentă.
Cererea de înregistrare în registrul comerţului a devenit cerere de înmatriculare şi cerere de înregistrare la organul fiscal
competent şi de luare în evidenţă la Direcţia de muncă şi solidaritate socială, Casa de asigurări de sănătate, Casa de
pensii, Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, precum şi cerere de autorizare a funcţionării comerciantului.

Înregistrarea fiscală se realiza de către oficiile registrului comerţului de pe lângă camerele de comerţ şi industrie prin
intermediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a
Municipiului Bucureşti care asigura comunicaţiile electronice între Ministerul Finanţelor Publice – Direcţia Generală de
Tehnologia Informaţiei şi fiecare registru teritorial în vederea obţinerii codului unic de înregistrare.

În termen de 3 zile de la înregistrarea în registrul comerţului se transmiteau la organele fiscale teritoriale copii de pe
documentele care au stat la baza înregistrării.
S-au redus costurile de publicare în Monitorul Oficial întrucât se publică numai extras de pe încheierea judecătorului
delegat.
S-au înfiinţat birourile unice în cadrul camerelor de comerţ şi industrie cu atribuţii privind obţinerea înregistrării în registrul
comerţului şi obţinerea autorizării funcţionării comercianţilor.
În cadrul birourilor unice erau delegaţi reprezentanţii autorităţilor publice competente privind autorizarea funcţionării: PSI, 
sanitară, sanitară-veterinară, mediu, protecţia muncii.
Autorizaţiile de funcţionare emise de autorităţile publice competente erau consemnate în anexa la certificatul de
înregistrare. Eliberarea certificatului de înregistrare era condiţionată de eliberarea anexei ceea ce a condus la critici
şi luări de poziţii din partea comunităţii de afaceri.

Anexa nr.2
Evoluţia legislaţiei privind simplificarea formalităţilor de înregistrare în registrul comerţului

3 Iul.2001 – 
Oct.2002

Max. 20 de zile O.U.G. nr.76/2001

2 Iul.1997 – 
Iun.2001

Max. 30 de zile OUG. nr.32/1997

1 Dec.1990 – 
Iun.1997

Max. 60 de zile Legea nr.31/1990

1



Menţinerea procedurilor de înregistrare şi autorizare a funcţionării comercianţilor prevăzute de OUG nr.76/2001.
Publicarea documentelor în Monitorul Oficial este realizată în baza protocolului încheiat între Regia Autonomă Monitorul
Oficial şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
Prin Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor
publice şi în mediul de afaceri cu modificările şi completările ulterioare:

S-a reglementat constituirea şi înregistrarea în registrul comerţului a grupurilor de interes economic şi a grupurilor
europene de interes economic;

S-a eliminat rezoluţia directorului oficiului registrului comerţului cu privire la înregistrarea unor categorii de menţiuni
în registrul comerţului şi s-a atribuit această competenţă numai judecătorului delegat.

Termenul de înmatriculare în registrul comerţului a fost redus la 3 zile calculate potrivit Codului de procedură civilă.
Autorizarea funcţionării se obţine prin declaraţia pe propria răspundere în care solicitantul îşi asumă
responsabilitatea privind legalitatea desfăşurării activităţilor declarate.
Înmatricularea persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale precum şi înregistrarea fiscală a acestora se fac pe baza
autorizaţiei emise de primăria competentă, prin grija acesteia, potrivit prevederilor Legii nr. 300/2004, fără a mai fi
necesară încheierea judecătorului delegat prevăzută de Legea nr. 26/1990 republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
S-a înlocuit anexa la certificatul de înregistrare, prin care se consemna autorizarea funcţionării societăţii comerciale, cu
certificatul constatator eliberat pe baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului.
S-a introdus extrasul de registru, document care pe parcursul existenţei persoanei juridice face dovada privind starea 
acesteia referitoare la: funcţionare, dizolvare, reorganizare, lichidare, insolvenţă, reorganizare judiciară, faliment sau 
suspendare temporară a activităţii.

5 Nov.2004 - 
Prezent

3 zile Legea nr.359/2004

11 Octombrie 2002 - Data trecerii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului în subordinea Ministerului Justiţiei

4 Oct.2002 - 
Nov.2004

Max. 20 de zile OUG. nr.76/2001

2
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Anexa nr.3 
 

 
Organizare 

 
 
1. Decembrie 1990 – Octombrie 2002 

Potrivit Legii nr.26/1990 oficiile registrului comerţului, structuri fără personalitate juridică, erau 
organizate şi funcţionau pe lângă fiecare cameră de comerţ şi industrie, iar Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului, structură fără personalitate juridică, era organizat şi funcţiona pe lângă Camera de Comerţ şi 
Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti. 
 
2. Octombrie 2002 – Prezent 

Prin OUG nr.129/2002 aprobată prin Legea nr.505/2003 pentru modificarea Legii nr.26/1990 
privind registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor 
formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor, oficiile registrului 
comerţului se organizează în subordinea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi funcţionează pe 
lângă fiecare tribunal. 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată 
integral din venituri proprii, este organizat în subordinea Ministerului Justiţiei. 

Serviciul public de ţinere a registrelor comerţului este prestat în mod unitar la nivelul întregii ţări. 
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului are patrimoniu propriu, autonomie funcţională şi de 

decizie. 
Pentru susţinerea activităţilor juridice, economico-financiare, administrative, resurse umane, 

organizare s-au creat structuri noi iar pentru activitatea de informatică s-a angajat personal prin concurs. 
Structura organizatorică şi modul de funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a 

oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, precum şi numărul maxim de posturi se stabileşte prin 
Regulament de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului. 

Salarizarea personalului se asigură, potrivit legii, din venituri proprii şi se stabileşte prin negociere 
prin contractul colectiv de muncă sau, după caz, contractele individuale de muncă, potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr.14/1998, aşa cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr.27/1999, şi ale 
Legii nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului având 
reprezentanţi ai salariaţilor din fiecare oficiu al registrului comerţului de pe lângă tribunal şi din cadrul 
Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. 

Numărul de personal preluat de la camerele de comerţ şi industrie teritoriale şi Camera de Comerţ 
şi Industrie a României a fost de 1.303 salariaţi. Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.129/2002 
personalul s-a considerat transferat în interes de serviciu la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din 
subordinea Ministerului Justiţiei şi la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale la care au trecut 
împreună cu posturile aferente. 

În prezent Oficiul Naţional al Registrului Comerţului împreună cu oficiile registrului comerţului de pe 
lângă fiecare tribunal are un număr de 1.723 salariaţi, personal contractual, specializaţi în domeniile: 
tehnologia informaţiei (analişti programatori, ingineri de sistem, administratori baze de date, operatori), 
relaţia cu publicul (referenţi de specialitate cu studii juridice, referenţi cu studii medii), juridic, economic, 
investiţii, administrativ, resurse umane şi formare profesională. Ponderea cea mai mare în totalul 
personalului o deţin informaticienii şi referenţii cu atribuţii privind relaţia cu publicul. 

Activitatea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în structura actuală, relevă o îmbunătăţire 
semnificativă determinată în principal de organizarea unitară şi autonomă a instituţiei. 
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În acest sens, menţionăm: 
• registrul comerţului se ţine în mod unitar la nivel naţional, potrivit îndrumărilor 

metodologice elaborate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, fără interpretări diferite a 
legislaţiei în vigoare de către oficiile teritoriale; 

• programele informatice folosite sunt unice, fiind înregistrate în „Registrul de evidenţă a 
programelor informatice şi a aplicaţiilor realizate la nivel naţional şi la nivel teritorial”, garantând 
astfel compatibilitatea între programele folosite la toate înregistrările primare şi în registrul 
central computerizat; 

• evidenţa în registrul central computerizat se caracterizează prin acurateţe şi precizie, 
datele fiind transmise de la oficiile registrului comerţului teritoriale la Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului în termen de 24 ore de la înregistrare; 

• taxele şi tarifele practicate de oficiile registrului comerţului sunt fundamentate economic 
şi financiar, pe baza situaţiilor financiare reale întocmite la nivel naţional şi a cheltuielilor 
aferente prestării serviciilor, astfel încât acoperă numai cheltuielile administrative, conform 
exigenţelor aquis-ului comunitar în materie; 

• taxele achitate pentru operaţiuni sunt unitare, fără diferenţe între judeţe; 
• accesul la informaţia din registrul comerţului, este public şi garantat; 
• activitatea de ţinere a registrului comerţului este supusă integral controlului 

judecătoresc; 
• Oficiul Naţional al Registrului Comerţului colaborează activ cu autorităţile şi instituţiile 

publice implicate în dezvoltarea sistemului informatic naţional; 
• bugetul de stat nu este grevat, instituţia publică fiind finanţată din fonduri proprii, pe care le 

investeşte în dezvoltarea infrastructurii proprii; 
• sunt respectate prevederile legale care reglementează fondurile publice în ceea ce 

priveşte întocmirea, aprobarea şi executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, achiziţiile de 
bunuri şi ordonanţarea de plăţi, fiind astfel înlăturată orice risipire a resurselor. 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului susţine participarea salariaţilor proprii la cursuri de 
formare şi perfecţionare profesională, organizate fie în regie proprie, fie de către instituţii specializate. 

În perioada octombrie 2002 – până în prezent au fost efectuate următoarele programe de formare 
profesională, pe domenii: 

• tehnologia informaţiei/baze de date/analiză programare (securitatea informaţiei, sisteme de 
detecţie, supraveghere video, monitorizare control acces şi comunicaţii, arhivare electronică); 

• economic şi audit intern; 
• management; 
• juridic; 
• securitatea muncii; 
• arhivă. 
În domeniile sus menţionate au participat la cursuri un număr de aproximativ 500 salariaţi. 
De asemenea, au participat la cursuri de perfecţionare/calificare profesională organizate în regie 

proprie, finalizate cu certificate de atestare profesională, eliberate potrivit legii privind formarea continuă un 
număr de 125 salariaţi. 
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Anexa nr.4 
 
 
 

Principalele atribuţii ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului 

 
a) ţine, gestionează şi administrează registrele comerţului în sistem computerizat pentru persoanele 

fizice şi asociaţiile familiale care desfăşoară în mod independent activităţi economice şi pentru 
persoanele juridice - societăţi comerciale înfiinţate potrivit dispoziţiilor Legii nr.31/1990 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, sucursale şi puncte de lucru ale acestora, societăţi şi companii 
naţionale, organizaţii din sistemul cooperaţiei meşteşugăreşti, al cooperaţiei de consum şi al 
cooperaţiei de credit, regii autonome, grupuri de interes economic şi grupuri europene de interes 
economic înfiinţate şi organizate potrivit Legii nr.161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi dosarele conţinând toate documentele pe baza cărora s-au făcut înregistrări în Registrul 
Comerţului, pentru persoanele fizice şi juridice menţionate; 

b) ţine registrul central computerizat al comerţului, constituit pe baza înregistrărilor efectuate de oficiile 
registrului comerţului de pe lângă tribunale; 

c) organizează şi execută operaţiunile necesare în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a şi, după caz, Partea a VII, a actelor care, potrivit legii, urmează această procedură, 
asigurând astfel opozabilitatea faţă de terţi a actelor şi faptelor înregistrate în registrul comerţului; 

d) asigură publicitatea actelor şi faptelor înregistrate în registrul comerţului, prin eliberarea de copii 
certificate de pe actele aflate în dosarul tuturor categoriilor de comercianţi înregistraţi, prin eliberarea 
de certificate constatatoare care atestă că un anumit act sau fapt este sau nu este înregistrat în 
registrul comerţului, precum şi prin furnizarea de informaţii punctuale şi/sau agregate, la cerere şi 
contra cost, potrivit dispoziţiilor art.4 din Legea nr.26/1990 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

e) editează Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, publicaţie prin care se realizează serviciul public de 
citare/comunicare/convocare/notificare a actelor de procedură emise de instanţele judecătoreşti şi 
administratorii judiciari/lichidatorii judiciari, după deschiderea procedurii de insolvenţă, conform Legii 
nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, scopul acestuia fiind: 

• simplificarea formalităţilor de ieşire de pe piaţă a agenţilor economici neperformanţi; 
• derularea cu celeritate a procedurii insolvenţei, prin eliminarea situaţiilor de neîndeplinire a 

procedurii de citare, comunicare, convocare, notificare; 
• degrevarea instanţelor de activităţile conexe actului de justiţie şi reducerea costurilor 

aferente acestora; 
• reducerea activităţii de lucru cu publicul şi aglomeraţiei la consultarea dosarelor din arhivă; 
• uniformizarea şi standardizarea actelor de procedură care va conduce la accelerarea 

soluţionării de către instanţele judecătoreşti; 
• asigurarea accesului persoanelor interesate la toate informaţiile privind comercianţii supuşi 

procedurii insolvenţei pentru prevenirea eventualelor prejudicii provocate de neluarea la 
cunoştinţă de către părţile interesate; 

• înregistrarea cu celeritate în registrul comerţului a menţiunilor dispuse de către instanţele 
judecătoreşti. 
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f) reprezintă autoritatea responsabilă cu implementarea politicilor publice ale Guvernului României în 

domeniul societăţilor comerciale şi a mediului de afaceri. 

Celelalte atribuţii exercitate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului direct şi prin intermediul oficiilor 
registrului comerţului de pe lângă tribunale decurg din atribuţiile prezentate şi se regăsesc în Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului 
de pe lângă tribunale, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. 
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Anexa nr.5 
 

 
 

Sistemul informatic 
 
 
 

1) Sistemul informatic al registrului comerţului, proiectat în conformitate cu prevederile Legii 
nr.26/1990, Legii nr.31/1990, Legii nr.64/1995 (Legii nr.85/2006), republicate cu modificările ulterioare şi 
ale Legii nr.359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor legi cu incidenţă 
privind înregistrarea în registrul comerţului, are în principal următoarele caracteristici: 

• este suportul de bază al întregii activităţi desfăşurate la nivel local şi central; în 
conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990, registrele comerţului se ţin în sistem 
computerizat; 

• este unitar – se folosesc: aceeaşi metodologie, aceleaşi proceduri de lucru, 
nomenclatoare, structuri de baze de date şi programe la toate oficiile registrului comerţului 
teritoriale; 

• se bazează pe un sistem informaţional unitar – cererile utilizate de solicitanţi pentru 
înregistrare şi documentele ce se eliberează sunt tipizate; 

• furnizează direct, din datele înregistrate în registrul computerizat, actele eliberate 
solicitanţilor privind soluţionarea cererilor; 

• asigură accesul partajat şi controlat la baza de date atât pentru introducerea datelor cât 
şi pentru furnizarea rapoartelor; 

• este dotat cu sisteme de protecţie fiind permis accesul numai persoanelor autorizate din 
cadrul sistemului registrului comerţului; 

• Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, prin direcţiile specializate, asigură dotarea 
tehnică unitară, realizarea aplicaţiilor informatice, adaptarea aplicaţiilor informatice 
existente la modificările de legislaţie, asistenţă de specialitate pentru cele 42 de oficii ale 
registrului comerţului de pe lângă fiecare tribunal. 

 
Sistemul informatic elaborat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în cadrul direcţiilor 

de analiză-programare şi administrare a bazelor de date, cuprinde un număr de circa 60 de aplicaţii 
din care un număr de 35 sunt utilizate în mod curent în cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă 
tribunale şi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. În total există circa 700 de module care 
facilitează prelucrarea datelor comercianţilor. 

 
Sistemul informatic este organizat pe două nivele: 

 sistemul de la nivelul local, implementat la cele 42 de oficii teritoriale, care gestionează 
întregul proces de înregistrare a comercianţilor, inclusiv comunicaţia cu alte instituţii pe plan local în 
vederea efectuării înregistrărilor, eliberarea de certificate constatatoare şi furnizarea de informaţii. 
Sistemul informatic face posibilă înfiinţarea firmelor în 3 zile şi înregistrarea menţiunilor în 5 zile; 

 sistemul de la nivelul central, implementat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care 
asigură centralizarea, corelarea şi administrarea informaţiilor de la nivel teritorial. Centralizarea datelor 
şi punerea lor la dispoziţia persoanelor interesate se face în maxim 24 de ore de la producerea 
informaţiilor la registrele teritoriale. La nivel central se realizează situaţii statistice, se eliberează 
certificate constatatoare şi se furnizează informaţii. 

 
2) Sistemul de gestiune economică a fost dezvoltat tot la Oficiul Naţional al Registrului 

Comerţului, în concordanţă cu necesităţile acestuia şi cu legislaţia în vigoare. 
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3) Baza de date este distribuită. Fiecare oficiu al registrului comerţului gestionează propria 
bază de date ce conţine firmele din judeţul respectiv. La Oficiul Naţional al Registrului Comerţului se 
centralizează toate datele. În baza de date centrală sunt înregistrate circa 1.606.000 firme. Baza de 
date centrală conţine aproximativ 100.000.000 de înregistrări. 

 
4) Sistemul de comunicaţie  
În sistemul registrului comerţului sunt funcţionale două tipuri de comunicaţii: 
a) în cadrul sistemului registrului comerţului: între Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi 

oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale; 
b) comunicaţii Internet – cu alte instituţii şi clienţi. 
Comunicaţiile în cadrul sistemului registrului comerţului sunt realizate prin reţeaua virtuală 

privată (VPN) a registrului comerţului implementată, în baza Hotărârii Guvernului nr.1213/2005, prin 
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. Toate comunicaţiile sunt criptate (prin protocolul IPSec) utilizând 
modulul de criptare din router-ele CISCO instalate în toate locaţiile. 

Serviciile Internet sunt asigurate pe conexiuni permanente, prin furnizori diferiţi, selectaţi prin 
licitaţie publică deschisă. 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului are două conexiuni pe fibră optică (o conexiune 
principală cu debit de 5 Mbps şi o conexiune de backup cu debit de 2,5 Mbps), iar oficiile registrului 
comerţului de pe lângă tribunale au conexiuni pe medii fizice diferite (fibră optică, linie telefonică 
închiriată, cablu TV) cu rate de transfer de 128 kbps, 256 kbps şi 1 Mbps, funcţie de necesităţile de 
trafic.  

 
5) Suportul tehnic este asigurat pentru toate oficiile teritoriale de către specialiştii oficiului 

naţional prin: 
• asistenţă tehnică şi consultanţă în administrarea bazelor de date şi a sistemului informatic; 
• asistenţă tehnică şi consultanţă în administrarea serverelor, reţelelor şi sistemului de 

comunicaţie, inclusiv intervenţii de la distanţă pe echipamentele de la sediile oficiilor 
teritoriale; 

• consultanţă în privinţa modului de operare; 
• realizarea de către oficiul naţional a unei biblioteci electronice de programe informatice, 

disponibilă prin Intranet; 
• realizarea de către oficiul naţional a unui forum de discuţii disponibil oficiilor teritoriale, ce 

acoperă toate domeniile de activitate ale registrului comerţului, în vederea 
publicării/consultării soluţiilor la problemele ivite în mod curent. 

 
Este important de menţionat că întregul sistem informatic al registrului comerţului a fost realizat 

de către specialiştii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Sistemul este întreţinut şi dezvoltat în 
permanenţă de către aceştia pentru a-l acorda cu cerinţele mereu în schimbare ale legislaţiei privind 
înregistrarea societăţilor comerciale. 
 

Direcţiile de acţiune în următorii ani (2008 – 2010) pentru perfecţionarea sistemului 
informatic al registrului comerţului sunt următoarele: 

- continuarea reproiectării sistemului informatic, prin demararea fazei a doua, de realizare şi 
implementare; 

- implementarea unui sistem de plăţi on-line care să ofere posibilitatea de plată rapidă, on-
line, cu card-uri de debit sau de credit, a tuturor taxelor şi tarifelor pentru serviciile prestate 
de instituţie, fără deplasare la sediul Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau la sediile 
oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunalele teritoriale; 

- dezvoltarea unui portal de acces la bazele de date ale registrului comerţului şi la 
documentele electronice ale comercianţilor – prin interfeţe personalizate pentru instituţii şi 
clienţi; 
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- realizarea, implementarea unui sistem de securitate IT, în conformitate cu standardele în 
vigoare (ISO 17799), precum şi certificarea sistemului informatic; 

- realizarea şi implementarea unui sistem de management al documentelor instituţiei, la nivel 
central şi local; 

- proiectarea, realizarea şi implementarea unei soluţii de „disaster recovery” automat pentru 
sistemul informatic al registrului comerţului (hardware, software, baze de date, arhivă 
electronică, buletin insolvenţă, servicii); 

- realizarea şi implementarea unui sistem de videoconferinţă pentru sistemul registrului 
comerţului care va asigura o modalitate eficientă, operativă şi economică de a realiza 
şedinţe, întâlniri de lucru, consultări ale personalului din cele 43 locaţii ale instituţiei. 
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Anexa nr.6 
 

Dotarea informatică 
   
 
 

Dotarea în octombrie 2002 
Din comunicările înaintate de oficiile registrului comerţului teritoriale la data preluării Oficiului 

Naţional al Registrului Comerţului de către Ministerul Justiţiei a rezultat că dotările erau neuniforme şi 
deficitare. 

Fiind un serviciu public de interes naţional, care implică în principal lucrul cu publicul, precum şi 
datorită faptului că registrul comerţului se ţine în sistem computerizat, Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului a trebuit să acorde prioritate maximă unor dotări adecvate, constând în primul rând în 
echipamente, pachete software şi servicii de comunicaţie. 

Dotarea neuniformă şi deficitară a constituit un impediment pentru desfăşurarea 
activităţii, şi în special pentru realizarea sistemului informatic unitar absolut necesar. Din acest 
motiv Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a procedat la achiziţia, cu respectarea strictă a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată prin 
Legea nr.212/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a  tuturor bunurilor şi serviciilor necesare 
funcţionării, în special tehnică de calcul, produse software şi servicii informatice (comunicaţii de date, 
servicii de întreţinere). 

Majoritatea dotărilor tehnice s-au realizat în anul 2003 şi s-au completat în anii următori, dar din 
2004 s-a acordat prioritate maximă realizării şi implementării unor proiecte importante pentru activitatea 
registrului comerţului. 

 
a) Hardware la data de 11 octombrie 2002 
Servere baze de date 47 din care 43 erau utilizate în comun cu camerele de comerţ şi 

industrie 
Staţii de lucru 869 din care 530 achiziţionate anterior anului 2000, fiind uzate fizic 

şi moral, iar un număr de 88 aveau alţi proprietari decât camerele 
de comerţ şi industrie 

Imprimante  426 din care 184 achiziţionate anterior anului 2000, fiind uzate fizic 
şi moral, iar un număr de 32 aveau alţi proprietari decât camerele 
de comerţ şi industrie 

Scanere 10 
 
b) Software (programe informatice de bază) la data de 11 octombrie 2002 
Se utilizau circa 3.500 pachete grupate în 100 de tipuri şi 8 categorii, şi anume: 
 sisteme de operare de reţea/server – 6 tipuri; 
 sisteme de operare pentru staţiile de lucru – 9 tipuri; 
 sisteme de gestiune a bazelor de date – 8 tipuri/versiuni diferite; 
 instrumente de editare, tehnoredactare, dezvoltare pagini WEB – 22 tipuri/versiuni; 
 programe utilitare pentru sistemul de operare – 7 tipuri/versiuni; 
 pachete antivirus şi pentru securitatea reţelelor – 4 tipuri pentru servere şi 8 tipuri pentru 

staţiile de lucru; 
 programe de arhivare (compactare date) – 5 tipuri; 
 alte programe utilitare (software pentru inscriptor de CD, pentru scanner, pentru detectarea 

şi repararea erorilor software şi hardware, decompilatoare etc.). 
Din cele 3.500 pachete de programe informatice utilizate erau instalate cu licenţă numai 
1.500 pachete. 
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c) Dotarea cu tehnică de calcul la nivel naţional, achiziţionată în mod unitar prin licitaţii 
publice organizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în perioada 2003 – 2007 constă în: 

Servere baze de date şi comunicaţii  144  
Servere cu scop special 15 7 – pentru sistemul de arhivare electronică 

5 – pentru Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
3 – pentru sistemul RECOM online 

Staţii de lucru şi notebook-uri 2.001  
Imprimante 1.159  
Scanere 110 Din care 47 pentru sistemul de arhivare 

electronică 
Alte echipamente 
  Routere 
  Switch-uri 
  UPS-uri 

Rack-uri 
Modemuri 

 
104 
178 
451 

65 
49 

 

Firewall pentru sediul central 
(hardware şi software) 

1  

 Achiziţiile în curs în anul 2007 – determinate, în principal, de necesitatea completării dotării, a 
creşterii performanţelor sistemului informatic şi de modificarea legislaţiei financiar-contabile sunt 
următoarele:  

- 23 servere – dintre care majoritatea pentru sistemul de arhivare electronică a documentelor şi 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă; 

- 19 notebook-uri; 
- 114 imprimante – dintre care majoritatea pentru casierii; 
- 40 scanere – majoritatea pentru scanarea documentelor care se transmit la Monitorul Oficial; 
- 108 UPS-uri; 
- 10 switch-uri; 
- cluster pentru firewall-ul de la Oficiul Naíonal al Registrului Comerţului şi un server IDS 

(Intrusion Detection System); 
- alte echipamente şi componente: 25 switch-uri KVM, 14 inscripţionatoare DVD, upgrade-uri de 

memorie şi discuri la staţiile şi serverele din dotarea ONRC şi ORCT; 
- extensii la platforma centrală a sistemului de arhivare electronică a documentelor : upgrade-uri 

de memorie, procesoare la servere, extensie a capacităţii de stocare a arhivei (cu 40 TB), 
sistem de backup redundant, rack pentru clusterul EMC Captiva central. 

 
d) Dotarea cu software este unitară la nivel naţional şi constă în aproximativ 35 de pachete 

software cu licenţele corespunzătoare, cuprinzând: 
 sisteme de operare de staţii de lucru şi servere – Windows XP Professional (pe 2001 staţii 

de lucru), Windows 2003 Server (pe 3 servere), Linux Red Hat, Red Hat Enterprise (pe 
141 servere), IBM AIX (pe serverele cu scop special); 

 programe antivirus – NOD32, Bitdefender (2001 licenţe); 
 sisteme de gestiune a bazelor de date: Oracle (Database, Application Server, RAC), MS 

FoxPro (164 licenţe); 
 instrumente de editare, tehnoredactare, dezvoltare pagini web: Corel (46 licenţe), Adobe 

Design Collection (3 licenţe), Macromedia Studio MiX 2004 (3 licenţe), Macromedia 
Contribute (1 licenţă), QuarkXpress 5.0 (1 licenţă), XMLSpy 2004, Stylevision 2004, Install 
Shield Professional, produse Interakt MX (câte 1 licenţă), Autocad (câte o licenţă); 

 programe utilitare: Total Commander (1403 licenţe), Partition Magic (44 licenţe), WinRAR 
(110 licenţe); 

 alte pachete de programe: Adobe Acrobat Standard (50 licenţe), produsele software pentru 
sistemul de arhivare electronică a documentelor (Captiva, produse IBM – CM, Websphere, 
Tivoli), Checkpoint (firewall ONRC), pentru sistemul de formulare inteligente (e-
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forms)(LiveCycle Forms, LiveCycle Reader Extension, LiveCycle Document Security, 
LiveCycle Form Manager, LiveCycle Designer); 

 programe de monitorizare baze de date: Spotlight on Oracle/Quest Central for Oracle, 
TOAD for Oracle; 

 programe de tip „office”: Microsoft Office Professional (248 licenţe); 
 program legislativ: LEX Expert şi Jurisprudenţă. 

  În cursul anului 2007 principalele achiziţii software sunt: 
 produse Adobe – 160 licenţe Adobe Acrobat Standard – pentru semnare electronică de 

documente (în special pentru sistemul de arhivare electronică a documentelor), 1 licenţă 
Adobe Acrobat Professional, Adobe Creative Suite 3 Web Editions (upgrade); 

 140 licenţe Microsoft Office XP Professional Win32 Romanian - pentru completarea dotării 
software a compartimentelor de asistenţă şi furnizare informaţii; 

 produse software diverse : 90 licenţe pentru pachet software pentru recunoaştere optică de 
caractere – OCR, 850 licenţe pentru pachet software pt. rulare aplicaţii DOS sub WinXP, 18 
licenţe pentru pachet software pt. conexiuni multiple la distanţă, Studio 8, pachete software 
pentru dezvoltare site-uri web cu aplicaţii 3D, pachet software pentru realizarea de rapoarte 
în alte formate din aplicaţii FoxPro; 

 licenţe suplimentare aferente extensiilor la platforma centrală a sistemului de arhivare 
electronică a documentelor. 

  În plus, s-au achiziţionat serviciile necesare funcţionării sistemului informatic al registrului 
comerţului: 

- servicii de comunicaţii de date şi Internet; 
- servicii de întreţinere, asistenţă tehnică şi suport pentru echipamentele ieşite din garanţie; 
- servicii de actualizare software antivirus; 
- servicii de mentenanţă şi suport pentru sistemul de arhivare electronică a documentelor. 

 
De asemenea, în majoritatea locaţiilor colectivul de cablare din cadrul Oficiului Naţional al 

Registrului Comerţului a proiectat şi realizat lucrările de cablare structurată voce-date, precum şi 
extensii necesare pe măsura extinderii activităţii şi dotărilor. 
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Anexa nr.7 
 

Colaborarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului cu ministere şi instituţii ale statului 
 

 
I. Colaborarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului cu Ministerul Justiţiei 
 
A. În domeniul legislativ şi al integrării în Uniunea Europeană 
 
a) În domeniul elaborării actelor normative 

Ministerul justiţiei a cooptat Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în mai multe proiecte 
legislative desfăşurate de acesta în calitate de iniţiator: 

• Participarea la elaborarea proiectului Legii nr.302/2005 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, în ceea ce  
priveşte capitalul social al societăţilor comerciale pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni prevăzut 
la art.10, în vederea armonizării legislaţiei române cu art.6 din a doua Directivă a Consiliului 
nr.77/91/CEE; 

• Participarea la Grupul de lucru constituit în vederea armonizării Legii nr.31/1990 cu 
principiile Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) privind 
guvernarea corporativă şi cu cele 6 Directive ale Consiliului Uniunii Europene în materia 
dreptului comercial. În conformitate cu recomandările Comisiei Europene cuprinse în 
Raportul comprehensiv de monitorizare a României şi a Planului de măsuri prioritare pentru 
integrare europeană 2005-2006, corespunzătoare Capitolului 5 – Dreptul societăţilor 
comerciale, Ministerul Justiţiei a iniţiat proiectul de modificare a Legii nr.31/1990 şi a altor acte 
normative incidente, printre care şi Legea nr.26/1990 privind registrul comerţului, în acest scop 
fiind constituit un grup de lucru interministerial. Proiectul de modificare a legislaţiei societăţilor 
comerciale a fost publicat şi pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea 
mediatizării acestei iniţiative şi a primirii eventualelor observaţii şi sugestii. Persoanele 
desemnate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului să participe la grupul de lucru şi în 
grupul de experţi au participat şi la dezbaterea publică a proiectului şi la dezbaterile din 
Parlamentul României. Proiectul de act normativ a fost adoptat ca Legea nr.441/2006; 

• Participare la derularea Programului PHARE RO-2002/000-586.04.17 „Suport pentru 
îmbunătăţirea şi implementarea legislaţiei şi jurisprudenţei în materie de faliment”. În 
cadrul programul s-a colaborat pentru elaborarea proiectului Legii nr.85/2006 privind 
procedura insolvenţei şi a Manualului de bune practici în insolvenţă (formulare şi modele 
în materie de insolvenţă: cereri de deschidere procedură, hotărâri judecătoreşti, citaţii, 
comunicări, convocări, notificări, rapoarte de activitate, plan de reorganizare, procese verbale, 
etc.). De asemenea, cu privire la Buletinul procedurilor de insolvenţă, publicaţie prin care se 
realizează serviciul public de citare, comunicare, convocare şi notificare a actelor de procedură 
emise de instanţele judecătoreşti şi administratorii/lichidatorii judiciari după deschiderea 
procedurii insolvenţei, s-a colaborat în vederea emiterii următoarelor acte normative:  

 Hotărârea Guvernului nr.460/2005 privind  conţinutul, etapele, condiţiile de finanţare, 
publicare şi distribuire a Buletinului procedurilor  de reorganizare judiciară şi faliment, 
modificată prin Hotărârea Guvernului nr.1881/2006; 

 Ordinul nr.1187/C/2005 al Ministrului Justiţiei privind aprobarea Procedurii de comunicare a 
actelor de procedură, a documentelor care le însoţesc şi a informaţiilor cuprinse în acestea 
între instanţele judecătoreşti, judecătorii-sindici, administratorii şi lichidatorii desemnaţi şi 
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în vederea editării Buletinului procedurilor de 
reorganizare judiciară şi faliment; 
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 Ordinul nr.1692/C/2006 al Ministrului Justiţiei privind aprobarea formatului Buletinului 

procedurilor de insolvenţă şi a conţinutului – cadru al citaţiilor, comunicărilor, hotărârilor 
judecătoreşti, convocărilor, notificărilor şi al altor acte care se publică în acesta şi al dovezii 
privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare şi notificare; 

 Hotărârea Guvernului nr.124/2007 pentru aprobarea preţului de vânzare a Buletinului 
Procedurilor de Insolvenţă; 

 Ordinul nr.520/C/2007 al Ministrului Justiţiei privind aprobarea tarifelor de publicare în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură emise de administratorii şi 
lichidatorii judiciari; 

 Ordinul nr.521/C/2007 al Ministrului Justiţiei privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea de 
copii de pe Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, copii certificate de pe actele de procedură 
publicate  şi furnizarea de informaţii din Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 
Pentru Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea elaborării Hotărârea Guvernului 
nr.460/2005 privind conţinutul, etapele, condiţiile de finanţare, publicare şi distribuire a 
Buletinului procedurilor  de reorganizare judiciară şi faliment, a Ordinului nr.1187/C/2005 al 
Ministrului Justiţiei privind aprobarea Procedurii de comunicare a actelor de procedură, a 
documentelor care le însoţesc şi a informaţiilor cuprinse în acestea între instanţele 
judecătoreşti, judecătorii-sindici, administratorii şi lichidatorii desemnaţi şi Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului, în vederea editării Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară 
şi faliment, şi a Ordinului nr.1188/C/2005, abrogat prin Ordinul nr.1692/C/2006 al Ministrului 
Justiţiei privind aprobarea formatului Buletinului procedurilor de insolvenţă şi a conţinutului 
– cadru al citaţiilor, comunicărilor, hotărârilor judecătoreşti, convocărilor, notificărilor şi al 
altor acte care se publică în acesta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, 
comunicare, convocare şi notificare, au fost organizate următoarele evenimente: 
- Reuniune - 19 aprilie 2005  - Bucureşti -  Procedura de aplicare a dispoziţiilor art.II din 

Legea nr.149/2004, cu modificările şi completările ulterioare –prezentarea proiectului 
hotărârii a Guvernului  privind conţinutul, etapele, condiţiile de finanţare, publicare şi 
distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment. Participaţi: 
reprezentanţii Ministerului Justiţiei, curţilor de apel, tribunalelor, oficiilor registrului 
comerţului de pe lângă tribunale şi ai Uniunii Naţionale  a Practicienilor în Reorganizare 
şi Lichidare; 

- Reuniune - 25 august 2005 – Bucureşti -  Procedura de aplicare a dispoziţiilor art.II din 
Legea nr.149/2004, cu modificările şi completările ulterioare – prezentarea proiectelor 
ordinelor Ministrului Justiţiei privind aprobarea Procedurii de comunicare a actelor de 
procedură, a documentelor care le însoţesc şi a informaţiilor cuprinse în acestea între 
instanţele judecătoreşti, judecătorii-sindici, administratorii şi lichidatorii desemnaţi şi 
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în vederea editării Buletinului procedurilor de 
reorganizare judiciară şi faliment, precum şi aprobarea formatului Buletinului 
procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment şi conţinutul cadru al citaţiilor, 
convocărilor, notificărilor, comunicărilor care se publică în acesta şi al dovezii privind 
îndeplinirea procedurii de citare, convocare, notificare şi comunicare. Participaţi: 
reprezentanţii Ministerului Justiţiei, curţilor de apel, tribunalelor, oficiilor registrului 
comerţului de pe lângă tribunale şi ai Uniunii Naţionale  a Practicienilor în Reorganizare 
şi Lichidare. 

Pentru transmiterea actelor de procedură în vederea publicării în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă au fost încheiate protocoale de colaborare cu instanţele judecătoreşti (tribunale, 
curţile de apel ) şi Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România. 
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b) în domeniul implementării actelor normative: 
• stabilirea sarcinilor rezultate din Hotărârea Guvernului nr.232/2005 privind aprobarea Strategiei 

de reformă a sistemului judiciar pe anii 2005-2007 şi a planului de acţiuni pentru 
implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007; 

• elaborarea unui plan de măsuri pentru consultarea mediului de afaceri din România în legătură 
cu propunerile de modificare a legislaţiei în domeniul comercial. 

 
c) în domeniul implementării măsurilor adoptate de Guvernul României pentru aderarea la 

Uniunea  Europeană: 
• Colaborarea cu Direcţia Integrare Europeană, Cooperare Euroatlantică şi Programe în 

vederea raportării către Comisia Europeană a progreselor înregistrate în domeniul 
comercial, ca urmare a obligaţiilor rezultate din negocierea Capitolului 5 – Dreptul Societăţilor 
Comerciale: Materialele elaborate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în vederea 
includerii în raportarea către Comisia Europeană a vizat progresele înregistrate trimestrial în 
perioada 1 iulie 2004 – 30 mai 2005, respectiv armonizarea legislaţiei cu acquis-ul comunitar, 
simplificarea procedurii administrative pentru înregistrare/autorizare precum şi demersurile 
întreprinse în vederea asigurării accesului public la informaţiile privind situaţia financiară a 
societăţilor comerciale. Printre măsurile prioritare pentru integrarea europeană care vizează în 
mod direct Oficiul Naţional al registrului comerţului se numără şi asigurarea continuităţii 
personalului Registrul Comerţului (raportare semestrială), pregătirea pentru înregistrarea 
entităţilor juridice europene societatea europeană şi grupul de interes economic european 
(raportare anuală), precum şi supravegherea eficientă a societăţilor care nu se conformează 
prevederilor legale privind depunerea situaţiilor financiare anuale la registrul comerţului 
(raportare trimestrială).  

• Participarea la cea de-a doua rundă de evaluare a României efectuată de Grupul de State 
împotriva Corupţiei al Consiliului Europei (GRECO): Ca urmare a solicitării Ministerului 
Justiţiei,  Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a participat cea de-a doua rundă de 
evaluare a GRECO, atât prin furnizarea de răspunsuri la chestionarul transmis României de 
Consiliul Europei, pentru aspectele legate de activitatea registrului comerţului, răspunsuri 
centralizate într-un Raport de ţară, prin participarea la vizita de verificare şi monitorizare 
efectuată de experţii GRECO în perioada 22-25 februarie 2005, precum şi prin participarea 
activă la grupul de lucru GRECO în decembrie 2006.  

 
B. În domeniul informatic 
 

Pe linie informatică direcţiile specializate din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului 
(ONRC) – Direcţia IT, Direcţia Analiză Programare şi Direcţia Administrare Baze de Date – au colaborat 
cu Direcţia de Exploatare a Tehnologiei Informaţiei (DETI) din cadrul Ministerului Justiţiei. 

Încă din anul 2003, DETI a aprobat şi aprobă anual lista de achiziţii de echipamente şi pachete 
software pentru Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.  

Începând din anul 2005, când s-a înfiinţat Comisia de monitorizare şi implementare a strategiei 
de informatizare a sistemului judiciar, specificaţiile tehnice pentru licitaţiile organizate de Oficiul Naţional 
al Registrului Comerţului (şi de celelalte instituţii din subordinea Ministerului Justiţiei) sunt aprobate de 
această comisie. 

Din Comisia de monitorizare şi implementare a strategiei de informatizare a sistemului judiciar, 
numită prin ordin al Ministrului Justiţiei, a făcut parte şi Eugen Ghiulea – Director General al Oficiului 
Naţional al Registrului Comerţului care participă la toate şedinţele acestei comisii, şedinţe care au loc 
periodic la sediul DETI. 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a răspuns totdeauna cu promptitudine la solicitările 
DETI. Astfel: 
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- În anul 2003 DETI a solicitat sprijin la Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pentru 
instalarea staţiilor de lucru (aprox. 200) achiziţionate de Ministerul Justiţiei în urma licitaţiei 
publice organizate. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a răspuns prompt detaşând la 
Ministerul Justiţiei 3 angajaţi. 

- În anul 2005 pentru implementarea aplicaţiei MJREP, de repartizare aleatoare a dosarelor 
pe complete de judecată, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a participat, la 
solicitarea DETI, cu circa 50 de angajaţi (în baza Ordinului nr. 12120/IT/04.02.2005), din 
care un angajat din fiecare oficiu al registrului comerţului de pe lângă tribunal. 

- Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a acordat sprijin la solicitarea DETI pentru 
devirusări ale reţelelor. 

- În anul 2005 DETI a solicitat un specialist din cadrul Direcţiei IT a Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului pentru coordonarea din punct de vedere tehnic. Timp de peste 3 
luni, şeful serviciului IT din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului a lucrat, în 
principal, la DETI.  

De asemenea, în anul 2006, specialiştii din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului 
au participat, împreună cu cei de la DETI şi din celelalte instituţii subordonate, la stabilirea cerinţelor şi 
arhitecturii pentru implementarea reţelei virtuale private a sistemului judiciar prin Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale (în baza H.G. nr. 1213/2005) , participând la mai multe şedinţe de lucru. 
 
 
II. Colaborarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului cu Ministerul Finanţelor Publice 
 
 Începând cu anul 2003, specialiştii din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului împreună 
cu cei din Ministerul Finanţelor Publice au definitivat metodologia şi procedura de lucru privind 
înregistrarea fiscală şi obţinerea codului unic de înregistrare - CUI (formularul de înregistrare, 
certificatul de înregistrarea, schimbul electronic de date între oficiile registrului comerţului de pe lângă 
tribunalele judeţene, sediul central al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, Ministerul Finanţelor 
Publice şi organele fiscale locale), metodologia de înregistrare în registrul fiscal a preschimbării 
certificatelor de înmatriculare şi a codului fiscal cu noul certificat de înregistrare. Acest lucru a permis 
acordarea codului unic de înregistrare şi realizarea înregistrării fiscale, în maximum 8 ore, la sediul 
oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale unde se face înregistrarea comercianţilor, fără ca 
aceştia să se mai deplaseze la sediile organelor fiscale locale. 
 De asemenea, pentru urmărirea debitorilor, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului transmite 
lunar, în format electronic, la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului şi la Administraţia Fondului pentru Mediu copii de pe încheierile 
judecătorului delegat privind dizolvarea societăţilor comerciale ca urmare a nepreschimbării 
certificatelor, copii de pe încheierile de radiere, copii de pe hotărârile judecătoreşti pronunţate de 
tribunale ca urmare a nemajorării capitalului la limita impusă de lege. 
 Tot lunar, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului transmite la Ministerul Finanţelor Publice 
bazele de date cu informaţiile la zi din registrul comerţului central computerizat, pentru utilizarea 
acestora de către organele fiscale locale, Garda Financiară, centrală şi structurile teritoriale, în procesul 
de aplicare a codului de procedură fiscală. 
 Săptămânal, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunalele teritoriale transmit la organele 
fiscale locale, în format electronic, înmatriculările şi menţiunile modificatoare pentru actualizarea 
dosarului fiscal. 
 Începând cu data de 1 octombrie 2007 s-a implementat procedura de lucru privind obţinerea de 
către oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale a cazierului fiscal, în format electronic 
(formularul de înregistrare, schimbul electronic de date între oficiile registrului comerţului de pe lângă 
tribunale, sediul central al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, Ministerul Finanţelor Publice, 
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conţinutul informaţional al cazierului fiscal), fără a mai fi necesară deplasarea comercianţilor la sediile 
organelor fiscale locale. 

 
În anul 2005, la solicitarea Ministerului Finanţelor Publice, doi specialişti din cadrul Oficiului 

Naţional al Registrului Comerţului au participat în Comisia de evaluare a ofertelor pentru licitaţia având 
ca obiect realizarea sistemului VIES (VAT Information Exchange System) ce asigură schimbul de 
informaţii cu statele membre ale Uniunii Europene privind taxa pe valoare adăugată. 
 
 
III. Colaborarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului cu Ministerul Comunicaţiilor şi 
Tehnologiei Informaţiei 

 
 La începutul anului 2006 Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a participat, la solicitarea 
Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, la faza de analiză pentru realizarea portalului on-
line pentru autorizarea şi înregistrarea persoanelor fizice (PF) autorizate şi asociaţiilor familiale (AF). 
 De asemenea, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, împreună cu reprezentanţii MCTI, au 
implementat o procedură de transmitere electronică a documentelor privind înregistrarea AF/PF de la 
primăria Jurilovca la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, procedură care a dus 
la reducerea timpului de înregistrare a AF şi PF de la aproximativ 20 zile la 3 zile. 
  În trimestrul II 2006, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei a demarat realizarea 
“Sistemului electronic pentru înregistrarea şi autorizarea online a întreprinzătorilor locali (asociaţii 
familiale şi persoane fizice)”, în cadrul proiectului “Economia Bazată pe Cunoaştere” finanţat de 
Guvernul României pe baza unui împrumut din partea Băncii Mondiale, proiect ce are drept scop 
facilitatea accesului la tehnologie şi servicii publice on-line a 200 de comunităţi din zone defavorizate. 

Sistemul electronic pentru înregistrarea şi autorizarea online a întreprinzătorilor locali, denumit 
în continuare Sistem, are drept scop înlesnirea unei relaţii de calitate între administraţia locală şi mediul 
de afaceri prin reducerea proceselor consumatoare de resurse pentru obţinerea statutului de persoană 
fizică autorizată sau asociaţie familială se va obţine prin implementarea unui sistem eficient, on-line, de 
comunicare între utilizator şi diferite instituţii implicate în procesul de înregistrare, operare şi arhivare a 
întreprinzătorilor particulari locali. 
 Pentru realizarea acestui Sistem, la solicitarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei 
Informaţiei, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a participat activ la toate fazele proiectului: 
 - elaborarea specificaţiilor tehnice pentru documentaţia de licitaţie; 
 - derularea procedurii de licitaţie (analiză solicitări de clarificări, elaborare răspunsuri); 
 - evaluarea ofertelor în cadrul Comisiei de evaluare; 
 - negocierea contractului, în special a cerinţelor tehnice, SLA (Service Level Agreement) şi 
testelor de acceptanţă a sistemului. 
 Realizarea propriu-zisă a proiectului a demarat în trimestrul I 2007 când s-a încheiat un 
protocol între Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi MCTI-UMP (Ministerul Comunicaţiilor şi 
Tehnologiei Informaţiei – Unitatea de Management a Proiectului) care stipulează obligaţiile celor două 
părţi în realizarea şi implementarea sistemului, Oficiului Naţional al Registrului Comerţului revenindu-i 
ca principale sarcini: 
 - asigurarea spaţiului adecvat pentru găzduirea infrastructurii hardware şi software a 

Sistemului precum şi asigurarea a serviciilor de comunicaţii impuse de funcţionarea 
Sistemului; 

 - asigurarea suportului şi informaţiilor necesare pentru instalarea infrastructurii;  
 - desemnarea unui colectiv de specialişti din cadrul Oficiului Naţional al Registrului 

Comerţului care participă efectiv la realizarea specificaţiilor de detaliu pentru noul sistem 
precum şi pentru integrarea acestuia cu sistemul informatic al registrului comerţului; 
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 - desemnarea unor persoane din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi oficiilor 
registrului comerţului de pe lângă tribunalele teritoriale care vor avea responsabilităţi în 
administrarea şi operarea Sistemului, asigurarea suportului necesar monitorizării şi 
evaluării gradului de utilizare, rezultatelor şi beneficiilor Sistemului. 

 De la începutul anului, 5 – 6 specialişti din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului au 
participat, de 2 – 3 ori pe săptămână, la şedinţele de lucru cu firma câştigătoare a licitaţiei şi 
reprezentanţii Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, având ca scop definirea arhitecturii 
şi specificaţiilor de detaliu pentru noul Sistem. Aceste şedinţe au avut loc la sediul central al Oficiului 
Naţional al Registrului Comerţului care a creat toate condiţiile necesare desfăşurării acestor activităţi. 
 Proiectul se va finaliza la sfârşitul acestui an, când Sistemul va intra în faza de producţie. 
 
 
IV. Colaborarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului cu Institutul Naţional de Statistică 
 
 De la data înfiinţării Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, acesta colaborează cu Institutul 
Naţional de Statistică pentru implementarea nomenclatoarelor statistice utilizate la nivel naţional: CAEN 
(Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională), nomenclatorul de ţări, de monede, cetăţenii, SIRUTA 
(nomenclatorul de localităţi). 
 Oficiul Naţional al Registrului Comerţului participă cu specialişti la definitivarea versiunilor 
nomenclatorului CAEN, la stabilirea procedurilor de trecere de la o versiune la o nouă versiune 
deoarece obiectul de activitate al comercianţilor este definit utilizând acest nomenclator. Versiunea 
următoare a nomenclatorului CAEN, aliniată la cerinţele Uniunii Europene, se va aplica începând cu 
01.01.2008, conform Ordinului Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică. 
 De asemenea, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului furnizează lunar Institutului Naţional de 
Statistică bazele de date cu informaţiile sintetice din registrul comerţului pentru cercetări statistice şi 
bazele de date complete pentru societăţile incluse în eşantioanele statistice. 
  
 
V. Colaborarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului cu Serviciul Român de Informaţii 
 

Începând din anul 2006, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a colaborat şi 
colaborează şi în prezent pentru implementarea, de către Serviciul Român de Informaţii, a 
Sistemului Electronic Naţional. 

La solicitarea Serviciului Român de Informaţii, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a pus 
la dispoziţie, la sediul său central, spaţiul necesar pentru instalarea echipamentelor şi a serviciilor de 
comunicaţie. În prezent se realizează instalările şi configurările echipamentelor şi pachetelor software 
precum şi a serviciilor de comunicaţii de date.  

De asemenea, specialiştii din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului au participat la 
mai multe şedinţe de lucru împreună cu reprezentanţii Serviciului Român de Informaţii şi ai firmelor 
implicate în realizarea proiectului, în scopul definirii arhitecturii şi a specificaţiilor de detaliu pentru 
realizarea aplicaţiilor de interfaţă cu sistemul informatic al instituţiei. 
 
 
VI. Colaborarea cu autorităţile publice implicate în autorizarea funcţionării persoanelor juridice 
 
 În temeiul prevederilor art.43, alin.(5) din Legea nr.359/2004, Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului a elaborat protocoalele de colaborare cu cele şapte autorităţi implicate în autorizarea funcţionării 
persoanelor juridice. 
 Astfel, în perioada noiembrie 2004 - martie 2005, s-au încheiat protocoalele de colaborare cu 
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, 
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Ministerul Sănătăţii,  Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Apărării 
Naţionale, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor. 
 În baza acestor protocoale, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunalele judeţene furnizează 
autorităţilor competente teritoriale, la un interval de trei zile de la data înregistrării în registrul comerţului, 
copiile declaraţiilor pe propria răspundere întocmite de solicitanţi, conform prevederilor Legii nr.359/2004 cu 
modificările şi completările ulterioare. De asemenea, în termen de trei zile, oficiile registrului comerţului de 
pe lângă tribunalele judeţene transmit, în format electronic, autorităţilor competente teritoriale lista 
persoanelor juridice care au depus declaraţii pe propria răspundere, în vederea întocmirii bazei de date 
pentru asigurarea activităţii de control şi monitorizare. Lista conţine următoarele date: denumirea firmei, 
adresa sediului social şi secundar, codul CAEN, codul unic de înregistrare, numărul de ordine în registrul 
comerţului, modelul, numărul şi data înregistrării declaraţiei pe propria răspundere la registrul comerţului. 
 Conform protocoalelor de colaborare, în situaţiile în care nu sunt îndeplinite condiţiile legale de 
funcţionare şi neregularităţile constatate nu sunt remediate la termenele stabilite, ministerele implicate 
notifică oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale actul prin care s-a interzis desfăşurarea activităţii, 
în termen de 3 zile de la emiterea acestuia, pentru a fi înregistrat din oficiu în registrul comerţului.  
 Oficiile registrului comerţului pun la dispoziţia comercianţilor, spre informare, listele actelor 
normative pe care solicitanţii trebuie să le cunoască şi să le respecte pentru desfăşurarea activităţilor 
declarate, liste primite de la  autorităţile implicate în autorizarea funcţionării comercianţilor. 
 
 
VII. Colaborarea cu autorităţile publice, instituţiile administraţiei centrale şi locale, persoane fizice şi 
juridice, instituţii publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii 

 
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi-a dezvoltat relaţiile interinstituţionale cu ministere, 

agenţii guvernamentale, precum şi alte instituţii publice. Astfel, în baza unui Protocol de colaborare instituţiile 
publice, finanţate integral de la bugetul de stat, accesează cu titlu gratuit, în baza prevederilor legale, 
informaţii despre firmele existente în baza de date a Registrului central computerizat. Până în prezent au 
fost încheiate 98 de protocoale de colaborare. 

Totodată Oficiul Naţional al Registrului Comerţului oferă, contra cost, instituţii publice finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii, altor persoanelor juridice şi fizice acces online la înregistrările din 
registrul comerţului computerizat în baza unui contract pentru abonament la serviciul Recom online. Până în 
prezent au fost încheiate 2.070 de contracte în baza cărora 4.200 utilizatori beneficiază de acest serviciu. 
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Anexa nr.8 
 
 

Proiecte realizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 
în perioada 2002 – iunie 2007 

 
 
 

În perioada 2002 – iunie 2007, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a realizat o serie de 
proiecte importante care au avut ca scopuri principale: 

• creşterea calităţii şi oferirea de noi servicii, în special on-line pentru comercianţi şi instituţii 
guvernamentale, agenţii, autorităţi de control; 

• reducerea timpului de acordare a serviciilor şi creşterea performanţelor acestora; 
• transparenţa, precum şi accesul egal, nediscriminatoriu la informaţii şi servicii publice; 
• creşterea eficienţei schimbului de informaţii cu instituţii guvernamentale, agenţii, autorităţi 

de control; 
• deschiderea sistemului informatic către mediul informaţional al societăţii româneşti şi 

internaţionale şi integrarea facilă în viitorul sistem informatic la nivel naţional; 
• alinierea la prevederile Uniunii Europene privind posibilitatea înregistrării electronice a 

comercianţilor, conform Directivei nr.68/151/CEE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 
nr.2003/58/EC şi măsurilor cuprinse în Planul de măsuri prioritare pentru Integrare 
Europeană în perioada noiembrie 2005 – decembrie 2006 (elaborate de Ministerul Integrării 
Europene), Hotărârea Guvernului nr.669/2005 privind aprobarea planului de acţiuni pentru 
dezvoltarea şi consolidarea mediului de afaceri în România pe perioada 2005 – 2006; 

• creşterea performanţelor, fiabilităţii şi securităţii sistemului informatic al Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului.  

 
1. Realizarea unui serviciu de acces on-line pe Internet (RECOM – online) la bazele de date 

centrale ale registrului comerţului privind starea la zi a comercianţilor. 
Serviciul este funcţional din decembrie 2002, la circa două luni de la trecerea Oficiului Naţional 

al Registrului Comerţului în subordinea Ministerului Justiţiei şi a fost completat cu noi categorii de 
informaţii şi criterii de selecţie. 

Acest serviciu are două componente: 
• gratuită care afişează date privind: denumirea firmei, localitatea în care se află, numărul 

de ordine în registrul comerţului, codul unic de înregistrare, starea firmei. Se poate astfel 
verifica în mod gratuit existenţa legală a unui comerciant în registrul central al comerţului; 

• cu abonament – se obţin informaţii despre persoane juridice (sediu, capital social, obiectul 
principal de activitate, asociaţi, administratori, indicatori din situaţiile financiare anuale) 
persoane fizice şi asociaţii familiale. În prezent de serviciul RECOM on-line beneficiază un 
număr de circa 3.600 clienţi pe bază de contract de furnizare informaţii şi un număr de 76 
instituţii abonate pe bază de protocol, în regim gratuit. 

Serviciul este disponibil permanent, 24 de ore din 24, 365 zile din 365. 
• alte informaţii gratuite: publicitate situaţii financiare, semnal firme conform art.237 din 

Legea nr.31/1990 republicată şi modificată, dizolvări conform art.30 din Legea nr.359/2004. 
 
2. Realizarea unei proceduri automate de transfer al datelor privind atribuirea codului unic de 

înregistrare (CUI) pentru comercianţi de către Ministerul Finanţelor Publice. 
 Procedura, complet automatizată, se bazează pe serviciul de poştă electronică şi asigură 
acordarea Codului Unic de Înregistrare şi transmiterea automată a acestuia la oficiile registrului 
comerţului de pe lângă tribunalele teritoriale, într-o perioadă de maximum 8 ore (în general 2 ore).  
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3. Realizarea unui sistem de arhivare electronică (SAE) a documentelor care au stat la baza 
înregistrărilor comercianţilor. 

A fost implementat în anul 2005, iar ulterior au fost realizate o serie de upgrade-uri pentru 
creşterea performanţelor şi fiabilităţii sistemului, precum şi module noi pentru semnarea electronică a 
documentelor şi reducerea timpului de indexare. 

Sistemul asigură încărcarea dosarelor comercianţilor în fiecare din cele 42 de oficii teritoriale 
ale registrului comerţului şi transmiterea într-un singur punct central, la Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului. În prezent acest sistem este supus numai interogărilor utilizatorilor din oficiile registrului 
comerţului de pe lângă tribunalele teritoriale. Sistemul va pune la dispoziţie, în viitor, prin Internet, sub 
formă de imagini, documentele care au stat la baza înregistrărilor în registrul comerţului.  

 Beneficiile pe care le oferă sistemul de arhivare electronică sunt: 
• siguranţa crescută a documentelor: în cazul deteriorării documentelor, arhiva electronică 

permite reconstituirea dosarelor; 
• timpul şi costurile reduse pentru acces la documente în cadrul procesului de documentare. 

Timpul de acces scade de la ordinul orelor la câteva secunde sau minute. Întrucât nu va 
mai exista accesul la documentele pe suport fizic, cheltuielile generate de acest acces se 
reduc practic la zero; 

• posibilitatea transmiterii către alte instituţii (instanţe de judecată, ministere, organe de 
urmărire etc) a copiilor de pe documentele din registrul comerţului, în format electronic;  

• posibilitatea semnării electronice a documentelor transmise, ceea ce le va conferi şi 
caracterul de conformitate cu originalul; 

• posibilitatea mutării arhivei fizice de documente în spaţii cu costuri reduse; 
• posibilitatea dezvoltării de noi servicii: certificate constatatoare, copii după documentele din 

dosare etc; 
• posibilitatea efectuării mai rapide a verificărilor din baza de date a registrului comerţului. 

 
4. Editarea Buletinului Procedurilor de Insolvenţă, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura 
insolvenţei,  în vederea publicării citaţiilor, convocărilor şi notificărilor actelor de procedură efectuate de 
instanţele judecătoreşti, precum şi a hotărârilor judecătoreşti. 
 Începând de la data de 01.08.2006 şi până la sfârşitul anului 2006 au fost editate aproape 954 
numere de Buletin. În acest an, până la data de 15.06.2007, au fost editate peste 1.508 numere ale 
Buletinului Procedurilor de Insolvenţă care, începând cu luna februarie a.c, se distribuie şi on-line, pe 
bază de abonament.  
 
5. Implementarea reţelei virtuale private a registrului comerţului prin Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale, în baza Hotărârii Guvernului nr.1213/2005 (privind realizarea de către instituţiile din sistemul 
judiciar, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de 
arie extinsă) care asigură comunicaţii securizate între cele 43 locaţii ale instituţiei, comunicaţii care sunt 
indispensabile pentru funcţionarea sistemului informatic şi activităţii de registru. 
 
6. Analiză în vederea reproiectării sistemului informatic al registrului comerţului. Noul sistem 
informatic se va implementa pe o platformă de gestiune a bazelor de date modernă, folosind tehnologii 
şi instrumente de ultimă generaţie. În momentul de faţă se definesc arhitectura şi specificaţiile acesteia. 

Faza de analiză se va finaliza la sfârşitul lunii iulie 2007, urmând să se lanseze licitaţia pentru 
realizarea şi implementarea noului sistem, pe baza documentaţiei tehnice realizate în faza de analiză. 

Reproiectarea sistemului informatic va asigura: 
• creşterea performanţelor în exploatare şi securităţii sistemului informatic; 
• creşterea calităţii şi oferirea de noi servicii de furnizare de informaţii pentru clienţi şi 

instituţii guvernamentale, agenţii, autorităţi de control; 
• managementul mai eficient al sistemului informatic; 
• transferul de date în timp real din componentele locale în bazele de date centrale de la 

Oficiului Naţional al Registrului Comerţului; 
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• deschiderea sistemului informatic către mediul informaţional al societăţii româneşti şi 
internaţionale şi integrarea facilă în viitorul sistem informatic la nivel naţional; 

• schimb mai eficient de informaţii cu instituţii guvernamentale, agenţii, autorităţi de control; 
• creşterea numărului şi calităţii serviciilor oferite clienţilor şi instituţiilor în privinţa furnizării 

de informaţii. 
 
7. Realizarea unui sistem de formulare electronice inteligente (e-forms) care va permite  
depunerea on-line a cererilor de înregistrare a comercianţilor, a situaţiilor financiare, precum şi a 
cererilor de informaţii şi certificate constatatoare care vor fi semnate electronic de către solicitant. 
 Acest sistem este în prezent în faza de testare, urmând a deveni operaţional la sfârşitul anului 
2007. 
 Obiectivele şi avantajele proiectului: 

• posibilitatea depunerii on-line a cererilor în registrul comerţului precum şi a documentelor 
doveditoare, utilizând semnătura electronică, fără a mai fi necesară deplasarea 
solicitanţilor la oficiile registrului comerţului; 

• reducerea timpului de completare, de transmitere şi încărcare în bazele de date; 
• posibilitatea depunerii on-line a solicitărilor de informaţii şi certificate constatatoare 

precum şi primirii răspunsurilor/certificatelor pe cale electronică, având ataşată semnătură 
electronică extinsă; 

• simplificarea procedurilor de înregistrare a comercianţilor; 
• simplificarea procedurilor de furnizare informaţii şi certificate constatatoare. 

 Prin punerea în funcţiune a cestui sistem se va facilita depunerea electronică a situaţiilor 
financiare care, începând cu anul 2008, se vor depune numai la registrul comerţului cu următoarele 
avantaje: 

• transmiterea rapidă, la orice oră, a situaţiilor financiare utilizând mijloace electronice de  
comunicare fără a mai fi necesară prezenţa la ghişeu; 

• descongestionarea ghişeelor de primire acte de la sediile oficiilor registrului comerţului de 
pe lângă fiecare tribunal, având în vedere faptul că depunerea situaţiilor financiare este o 
activitate care se concentrează în special în perioada februarie – iunie a fiecărui an, fără 
a putea previziona zilele şi orele de vârf ale acestei activităţi. 

 
8. Implementarea semnăturii electronice în sistemul registrului comerţului. 
 Obiectivele proiectului: 

• Asigurarea condiţiilor pentru schimb securizat de documente semnate electronic cu 
autorităţile implicate în procesul de înregistrare şi autorizare a funcţionării comercianţilor 
(Ministerul Finanţelor Publice, direcţiile judeţene ale finanţelor publice, primării, autorităţile 
avizatoare etc.); 

• Posibilitatea eliberării de documente semnate electronic, atât la nivel central cât şi local, 
inclusiv din arhiva electronică.  

Proiectul a început în anul 2006 cu implementarea semnăturii electronice în sistemul de 
arhivare electronică a documentelor şi crearea posibilităţii de eliberare de documente semnate 
electronic de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.  

Va continua în anul 2007 cu implementarea semnăturii electronice în alte activităţi ale instituţiei, 
atât la nivelul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, cât şi la nivelul oficiilor registrului comerţului 
de pe lângă tribunalele teritoriale: Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, furnizare/eliberare on-line de 
informaţii şi certificate constatatoare, schimb securizat de documente semnate electronic cu autorităţile 
implicate în procesul de înregistrare şi autorizare a funcţionării comercianţilor (Ministerul Finanţelor 
Publice, direcţiile judeţene ale finanţelor publice, primării, autorităţile avizatoare, Monitorul Oficial etc.). 
 
9. Participarea împreună cu reprezentanţii Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei la 
realizarea proiectului privind Sistemul electronic pentru înregistrarea şi autorizarea online a 
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întreprinzătorilor locali (asociaţii familiale şi persoane fizice), proiect finanţat de Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. 
 Acest proiect se va finaliza în trimestrul IV al anului în curs şi va conduce la simplificarea 
procedurilor de înregistrare şi autorizare a persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale. 
 
10. Participarea împreună cu Serviciul Român de Informaţii la realizarea unui portal de acces online la 
bazele de date centrale ale registrului comerţului, care conţin inclusiv istoricul comercianţilor. 
 Până în prezent au fost instalate la sediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului 
echipamentele necesare şi sunt în curs de dezvoltare aplicaţiile de interfaţă la bazele de date ale 
registrului comerţului. 
 



Anexa nr.9
Statistica cererilor de inregistrare in Registrul comertului in periada 01.01.2003 - 31.12.2003

Denumire judet Total cereri 
Total cereri 
inmatriculare, 
din care:

Persoane 
fizice

Persoane 
juridice

Total 
cereri 
mentiuni

Cereri 
depunere si 
mentionare 
acte

Cereri 
radiere 
voluntara

Alte cereri 
inregistrare 
din care :

Cereri 
rezervare 
denumire

Cereri 
rezervare 
embleme

Cereri 
depunere 
situatii 
financiare

Inregistrari 
din oficiu 
(inclusiv 
radieri)

Cereri 
preschimbare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ALBA 12745 2776 1644 1132 3853 90 120 5906 2488 2 2178 258 980
ARAD 18204 3099 1305 1794 5781 274 246 8804 2851 8 3462 173 2310
ARGES 24745 3379 1595 1784 5485 412 290 15179 4138 1 8493 618 1929
BACAU 27245 2829 1035 1794 5271 60 258 18827 3174 0 10052 2384 3217
BIHOR 32626 4466 2701 1765 8012 582 267 19299 4978 33 5568 4862 3858
BISTRITA-NASAUD 12563 1324 468 856 2690 134 242 8173 1240 400 5043 374 1116
BOTOSANI 8625 2105 1434 671 2755 80 133 3552 2059 1 464 81 947
BRASOV 26255 4083 1551 2532 9513 790 105 11764 4180 10 3540 387 3647
BRAILA 10685 2188 1189 999 3118 87 297 4995 1886 8 1949 199 953
BUZAU 12537 2109 1015 1094 3971 253 253 5951 2207 0 1958 180 1606
CARAS-SEVERIN 6390 1276 337 939 2564 104 138 2308 1231 7 13 78 979
CLUJ 45349 6364 2538 3826 9799 7075 222 21889 6919 23 1368 10490 3089
CONSTANTA 37422 5694 2481 3213 13995 1204 306 16223 6897 17 6127 818 2364
COVASNA 10285 1181 666 515 2382 416 65 6241 1290 6 3905 116 924
DIMBOVITA 11341 1937 871 1066 4891 144 607 3762 1965 0 3 167 1627
DOLJ 23980 3631 1614 2017 4927 19 135 15268 3587 0 8934 374 2373
GALATI 23361 2564 760 1804 6325 508 113 13851 2511 8 8883 714 1735
GORJ 13403 1869 922 947 5437 2293 105 3699 1847 2 597 120 1133
HARGHITA 24978 3794 2539 1255 8180 4802 190 8012 4040 4 2313 134 1521
HUNEDOARA 12899 2437 758 1679 4700 354 324 5084 2836 1 560 249 1438
IALOMITA 5885 1133 590 543 2095 134 83 2440 1117 1 422 319 581
IASI 23662 3863 1441 2422 8188 485 110 11016 3851 576 2595 1359 2635
ILFOV 23290 1850 414 1436 3526 372 53 17489 2427 19 14022 148 873
MARAMURES 20348 2383 914 1469 5527 157 209 12072 2324 0 4789 2112 2847
MEHEDINTI 7613 1058 503 555 2194 151 131 4079 1135 1 2012 87 844
MURES 30409 2973 1146 1827 8923 2344 149 16020 2850 5 8067 3116 1982
NEAMT 16477 3716 1844 1872 4950 160 295 7356 3728 0 1393 333 1902
OLT 9572 1619 722 897 3588 583 347 3435 1699 4 379 180 1173
PRAHOVA 28007 4272 2132 2140 8826 703 385 13821 4989 2 3411 1168 4251
SATU MARE 15253 2101 896 1205 3820 171 105 9056 1888 1 2379 3308 1480
SALAJ 7837 1968 1166 802 1741 49 96 3983 1957 1 1054 185 786
SIBIU 16369 3054 1337 1717 5231 67 195 7822 3101 9 3401 334 977
SUCEAVA 17495 2301 1091 1210 6112 52 209 8821 2296 1 3798 245 2481
TELEORMAN 10335 1177 532 645 3045 666 28 5419 1331 2 2874 148 1064
TIMIS 36230 3935 846 3089 7953 525 87 23730 6359 54 13812 661 2844
TULCEA 15572 987 474 513 5625 3418 114 5428 1150 1 3326 31 920
VASLUI 7560 1771 954 817 1958 2 564 3265 1745 2 260 459 799
VILCEA 16618 2926 1857 1069 5100 349 117 8126 3041 0 3698 428 959
VRANCEA 10526 1552 709 843 3011 243 162 5558 1607 0 2367 337 1247
MUN.  BUCURESTI 158011 21006 3088 17918 55895 8563 373 72174 24779 289 31731 3111 12264
CALARASI 6620 1032 402 630 2340 53 52 3143 1079 69 668 84 1243
GIURGIU 6435 1107 628 479 1683 12 41 3592 1841 0 1034 123 594
Total ROMANIA 885762 126889 51109 75780 264980 38940 8321 446632 138618 1568 182902 41052 82492
Total inregistrari  col.2 = col.3+col.6+col.7+col.8+col.9
Alte inregistrari - col.9 = col.10+col.11+col.12+col.13+col.14         Elaborat in data de 27.01.2006



Anexa nr.10
Statistica cererilor de inregistrare in Registrul comertului in periada 01.01.2004 - 31.12.2004

Denumire judet Total cereri 
Total cereri 
inmatriculare, 
din care:

Persoane 
fizice

Persoane 
juridice

Total cereri 
mentiuni

Cereri 
depunere si 
mentionare 
acte

Cereri 
radiere 
voluntara

Alte cereri 
inregistrare 
din care :

Cereri 
rezervare 
denumire

Cereri 
rezervare 
embleme

Cereri 
depunere 
situatii 
financiare

Inregistrari 
din oficiu 
(inclusiv 
radieri)

Cereri 
preschimbare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Alba 11509 2411 1098 1313 3507 181 291 5119 2518 2 2193 254 152
Arad 21493 4353 2131 2222 7360 245 629 8906 4387 24 3838 321 336
Argeş 32818 3830 1624 2206 11263 1972 853 14900 4243 21 9155 560 921
Bacău 25732 3340 1013 2327 5530 246 539 16077 3929 5 10286 775 1082
Bihor 35066 4416 1913 2503 9536 705 944 19465 4874 53 10714 561 3263
Bistriţa-Năsăud 15752 1683 725 958 3637 573 543 9316 1854 368 5821 217 1056
Botoşani 8894 2005 1310 695 3060 60 364 3405 2349 1 835 136 84
Braşov 36005 4310 1182 3128 10583 936 308 19868 4314 26 10765 1201 3562
Brăila 11018 1768 672 1096 3413 98 412 5327 1759 15 2738 343 472
Buzău 14005 2487 1202 1285 4644 474 500 5900 2751 4 2357 280 508
Caraş-Severin 14969 1408 358 1050 3704 437 313 9107 1476 8 6446 969 208
Cluj 49040 7948 3414 4534 9331 626 457 30678 9194 85 15642 4000 1757
Constanţa 40654 6072 2273 3799 13764 1155 784 18879 7202 36 9920 908 813
Covasna 11828 1246 703 543 2890 470 171 7051 1477 3 3990 469 1112
Dâmboviţa 13941 2055 852 1203 4233 200 1280 6173 2803 0 2864 272 234
Dolj 27471 3746 1311 2435 7676 248 325 15476 3780 0 9488 1808 400
Galaţi 24489 2721 602 2119 6508 761 251 14248 2695 1 9996 793 763
Gorj 12046 1338 504 834 5048 1861 236 3563 1380 9 1804 241 129
Harghita 17781 2789 1533 1256 4923 1193 351 8525 3002 10 4224 357 932
Hunedoara 16344 3014 1052 1962 6112 531 544 6143 3593 0 1982 175 393
Ialomiţa 6812 1032 476 556 2196 202 241 3141 1032 0 1643 370 96
Iaşi 26093 4410 1404 3006 9309 790 337 11247 4476 133 5638 336 664
Ilfov 15839 2312 477 1835 4839 779 219 7690 2588 23 4248 298 533
Maramureş 19595 3105 1170 1935 5784 294 546 9866 3232 4 5313 1064 253
Mehedinţi 8994 1417 754 663 2385 133 298 4761 1521 0 2246 206 788
Mureş 30403 3580 1353 2227 9185 1365 484 15789 3616 43 9759 424 1947
Neamţ 16887 2801 1035 1766 5261 279 587 7959 2785 3 3406 576 1189
Olt 11496 1486 602 884 3499 948 593 4970 1603 0 1448 1309 610
Prahova 33151 5315 2555 2760 10296 1814 816 14910 5251 14 5770 490 3385
Satu Mare 14273 2396 1032 1364 4890 428 290 6269 2421 0 3172 245 431
Sălaj 9293 1933 1044 889 2042 186 259 4873 2186 1 2111 367 208
Sibiu 20404 3552 1615 1937 6201 129 488 10034 3910 19 4900 427 778
Suceava 19292 2727 1344 1383 6983 152 674 8756 2704 7 5553 316 176
Teleorman 12649 1265 589 676 3363 738 145 7138 1668 1 3819 221 1429
Timiş 43152 5384 1540 3844 11257 1246 255 25010 7317 52 15265 539 1837
Tulcea 8785 1046 501 545 2563 170 254 4752 1202 4 3268 124 154
Vaslui 8601 1899 993 906 2255 0 1259 3188 1858 5 638 192 495
Vâlcea 16405 2355 1112 1243 4847 874 172 8157 2794 5 3910 635 813
Vrancea 14796 1793 821 972 3376 328 288 9011 2120 2 5512 461 916
Municipiul Bucureşti 198391 26566 4443 22123 63509 8852 1175 98289 30965 396 61933 3083 1912
Călăraşi 6136 1172 464 708 2410 78 127 2349 1226 28 881 78 136
Giurgiu 6821 1093 561 532 2145 296 122 3165 1102 0 1809 135 119
Total ROMANIA 989123 141579 51357 90222 295317 33053 19724 499450 157157 1411 277300 26536 37046
Total inregistrari  col.2 = col.3+col.6+col.7+col.8+col.9
Alte inregistrari - col.9 = col.10+col.11+col.12+col.13+col.14        Elaborat in data de 27.01.2006



Anexa nr.11

Statistica cererilor de inregistrare in Registrul comertului in periada 01.01.2005 - 31.12.2005

Denumire judet Total cereri 
Total cereri 
inmatriculare, 
din care:

Persoane 
fizice

Persoane 
juridice

Total cereri 
mentiuni

Cereri 
depunere si 
mentionare 
acte

Cereri 
radiere 
voluntara

Alte cereri 
inregistrare 
din care :

Cereri 
rezervare 
denumire

Cereri 
rezervare 
embleme

Cereri 
depunere 
situatii 
financiare

Inregistrari 
din oficiu 
(inclusiv 
radieri)

Cereri 
preschimbare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Alba 37084 2924 1506 1418 5070 1357 171 27562 3386 5 6860 17128 183
Arad 52394 4345 2055 2290 8241 556 383 38869 5120 15 9891 23602 241
Argeş 67349 4533 2171 2362 12580 3594 562 46080 5014 30 12468 28291 277
Bacău 61119 3970 1708 2262 6547 1766 281 48555 4831 7 11015 32455 247
Bihor 75887 4439 1799 2640 10235 2558 677 57978 5278 73 15032 37257 338
Bistriţa-Năsăud 31169 2074 1030 1044 3913 1208 301 23673 2426 167 6234 14685 161
Botoşani 22923 2145 1374 771 3353 538 231 16656 2515 0 2350 11709 82
Braşov 84626 4710 1490 3220 14586 1606 202 63522 5763 25 18055 37858 1821
Brăila 29574 2519 1279 1240 4318 126 114 22497 2778 24 5198 14343 154
Buzău 45889 3041 1614 1427 5749 1887 247 34965 3370 8 7694 23738 155
Caraş-Severin 30771 2037 903 1134 3454 430 175 24675 2345 9 6174 16004 143
Cluj 127932 7826 3313 4513 20617 9290 338 89861 9468 71 20702 58977 643
Constanţa 98807 6084 1939 4145 17459 3058 479 71727 7387 32 16708 47177 423
Covasna 21080 1236 639 597 3711 603 106 15424 1445 2 4576 9281 120
Dâmboviţa 36966 2658 1311 1347 4478 1402 669 27759 2983 7 5371 19230 168
Dolj 64250 4088 1514 2574 9726 3142 190 47104 4856 0 10130 31794 324
Galaţi 65508 4063 1695 2368 12031 3319 138 45957 4494 0 12874 28303 286
Gorj 33336 1724 844 880 5790 2329 131 23362 2021 0 6049 15130 162
Harghita 37336 3176 1994 1182 4267 1056 161 28676 3565 3 7615 17274 219
Hunedoara 52063 3049 1057 1992 7460 2092 220 39242 3638 1 7893 27443 267
Ialomiţa 22522 1247 610 637 2524 779 158 17814 1325 2 3332 13067 88
Iaşi 84342 5296 2066 3230 16133 4832 227 57854 6124 118 12431 38837 344
Ilfov 35852 2992 562 2430 5948 1146 157 25609 3715 26 5875 15858 135
Maramureş 45963 3711 1601 2110 6689 1636 337 33590 3843 5 7309 22246 187
Mehedinţi 25235 1748 1003 745 3219 1387 167 18714 1944 2 3119 13516 133
Mureş 61024 4424 2193 2231 9045 2887 335 44333 4899 31 11476 27623 304
Neamţ 54145 4066 2339 1727 6724 1541 291 41523 4482 8 6412 30380 241
Olt 35701 2140 1150 990 3593 1411 246 28311 2410 8 7213 18575 105
Prahova 80836 4944 2241 2703 12876 4533 431 58052 6117 14 13502 38022 397
Satu Mare 37678 2956 1569 1387 4699 680 185 29158 3141 7 6934 18853 223
Sălaj 22867 2008 1134 874 3360 906 163 16430 2321 2 3811 10170 126
Sibiu 50408 3240 1305 1935 8321 2314 293 36240 3869 12 8901 23201 257
Suceava 61731 3929 2321 1608 7384 1488 465 48465 4422 3 8625 35214 201
Teleorman 25662 1825 1002 823 3023 585 117 20112 2110 4 5071 12582 345
Timiş 91837 6881 2689 4192 15633 2397 169 66757 8779 93 18359 39130 396
Tulcea 25851 1490 814 676 3752 1667 140 18802 1766 3 4316 12601 116
Vaslui 28852 2352 1458 894 5047 1662 695 19096 2710 1 4014 12253 118
Vâlcea 35119 2480 1298 1182 5802 671 55 26111 2955 13 5689 17284 170
Vrancea 32668 2406 1348 1058 4782 1209 126 24145 2712 1 6572 14720 140
Municipiul Bucureşti 504094 25929 3232 22697 80510 20349 803 376503 34495 367 92739 247022 1880
Călăraşi 23249 1493 695 798 2698 523 75 18460 1716 1 3546 13099 98
Giurgiu 20583 1127 496 631 2333 435 81 16607 5045 0 2978 8505 79
Total ROMANIA 2482282 159325 64361 94964 377680 96955 11492 1836830 193583 1200 435113 1194437 12497
Total inregistrari  col.2 = col.3+col.6+col.7+col.8+col.9
Alte inregistrari - col.9 = col.10+col.11+col.12+col.13+col.14        Elaborat in data de 27.01.2006



Anexa nr.12

Statistica cererilor de inregistrare in Registrul comertului in periada 01.01.2006 - 31.12.2006

Denumire judet Total cereri 
Total cereri 
inmatricular
e, din care:

Persoane 
fizice

Persoane 
juridice

Total 
cereri 
mentiuni

Cereri 
depunere si 
mentionare 
acte

Cereri 
radiere 
voluntara

Alte cereri 
inregistrare 
din care :

Cereri 
rezervare 
denumire

Cereri 
rezervare 
embleme

Cereri 
depunere 
situatii 
financiare

Inregistrari 
din oficiu 
(inclusiv 
radieri)

Cereri 
preschimbare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Alba 21905 2290 923 1367 3934 538 105 15038 2643 6 8887 2685 817
Arad 38343 3935 1377 2558 8132 1525 110 24641 4588 10 14796 3624 1623
Argeş 39709 3417 1049 2368 8838 1150 97 26207 3854 25 16899 3631 1798
Bacău 36437 3084 1095 1989 6670 981 114 25588 3799 9 13628 6603 1549
Bihor 49207 4835 1907 2928 8465 1301 166 34440 5592 72 18969 7713 2094
Bistriţa-Năsăud 17728 1555 602 953 3647 608 39 11879 1752 142 7378 1966 641
Botoşani 15386 1626 920 706 2974 280 76 10430 1845 0 5457 2665 463
Braşov 52709 4411 1212 3199 11249 1463 139 35447 5412 24 23302 4421 2288
Brăila 19672 1547 474 1073 4073 141 126 13785 1694 17 8382 2635 1057
Buzău 29387 2276 810 1466 5775 1190 47 20099 2426 3 10994 5835 841
Caraş-Severin 16236 1854 644 1210 3513 258 47 10564 2129 8 5595 2361 471
Cluj 73597 6795 2140 4655 11138 1714 117 53833 8473 74 31084 11396 2806
Constanţa 69031 5317 1210 4107 17244 2826 212 43432 6455 35 23661 10691 2590
Covasna 13029 1175 557 618 2592 404 66 8792 1359 3 5321 1566 543
Dâmboviţa 23114 2469 1043 1426 4936 370 102 15237 2737 8 7494 4146 852
Dolj 41426 3484 1053 2431 8793 811 93 28245 3891 13 17872 5119 1350
Galaţi 40182 3028 905 2123 9815 1894 170 25275 3288 11 14193 6620 1163
Gorj 22708 1534 606 928 4975 1638 29 14532 1775 5 9299 2806 647
Harghita 27950 2623 1389 1234 5762 2510 158 16897 2944 3 10362 2814 774
Hunedoara 35922 2680 743 1937 6523 726 357 25636 3232 0 15903 5414 1087
Ialomiţa 13955 1086 407 679 2717 636 60 9456 1135 2 5424 2373 522
Iaşi 54814 4835 1479 3356 10811 2503 173 36492 5373 95 24246 4823 1955
Ilfov 27384 3369 568 2801 6353 696 221 16745 4290 20 7823 3678 934
Maramureş 35330 3396 1205 2191 7164 820 609 23341 3417 2 14209 4383 1330
Mehedinţi 15256 1271 577 694 3481 226 40 10238 1365 6 5609 2853 405
Mureş 41179 3486 1328 2158 7976 1589 172 27956 3756 67 16060 6499 1574
Neamţ 36479 2598 1043 1555 7019 678 49 26135 2890 4 14997 7031 1213
Olt 14097 1528 556 972 2886 541 39 9103 1759 9 4650 2037 648
Prahova 51287 4657 1678 2979 12318 2494 101 31717 5563 16 18494 5887 1757
Satu Mare 25425 2323 990 1333 4504 642 85 17871 2513 4 10497 4101 756
Sălaj 16218 1578 645 933 2914 684 89 10953 1801 0 6705 1896 551
Sibiu 33946 2873 846 2027 6989 836 130 23118 3405 8 14594 3725 1386
Suceava 34190 3279 1552 1727 5814 377 71 24649 3455 4 15090 4664 1436
Teleorman 15854 1294 510 784 2696 473 330 11061 1542 2 6216 2816 485
Timiş 62388 5836 1334 4502 13866 2122 152 40412 7322 104 23836 6309 2841
Tulcea 16471 1479 844 635 3128 452 24 11388 1663 0 6414 2740 571
Vaslui 18390 1487 600 887 4533 353 1183 10834 1581 2 7321 1378 552
Vâlcea 20915 1969 816 1153 5149 700 67 13030 2299 10 7148 2719 854
Vrancea 19082 1555 557 998 3380 451 50 13646 1799 3 8625 2543 676
Municipiul Bucureşti 360118 24699 2577 22122 79511 8856 1000 246052 40039 369 132268 59885 13491
Călăraşi 14256 1207 410 797 3132 230 28 9659 1403 0 6095 1681 480
Giurgiu 12638 1122 354 768 2247 440 30 8799 1332 2 5162 1967 336
Total ROMANIA 1623350 136862 41535 95327 337636 49127 7073 1092652 169590 1197 630959 230699 60207
Total inregistrari  col.2 = col.3+col.6+col.7+col.8+col.9
Alte inregistrari - col.9 = col.10+col.11+col.12+col.13+col.14        Elaborat in data de 23.02.2007



Cereri de 
înmatricul
are

Cereri de 
menţiuni

Alte 
cereri de 
înregistra
re

564655 1540298 3875564

Anul

Total cereri 
de 
înregistrare 
în Registrul 
comerţului

Cereri de 
înmatricul
are

Cereri de 
menţiuni

Alte 
cereri de 
înregistra
re

2003 885762 126889 312241 446632
2004 989123 141579 348094 499450
2005 2482282 159325 486127 1836830
2006 1623350 136862 393836 1092652

Total 5980517 564655 1540298 3875564

Structura numărului total de 5.980.517 cereri înregistrate în Registrul Comerţului,
in perioada 2003-2006

Alte cereri de 
înregistrare

3.875.564 (64,8%)

Cereri de înmatriculare
564.655 (9,4%)

Cereri de menţiuni
1.540.298 (25,8%)

Evoluţia numărului de cereri de înregistrare în Registrul Comerţului,
în perioada 2003-2006

1623350
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Total cereri de înregistrare în Registrul comerţului Cereri de înmatriculare
Cereri de menţiuni Alte cereri de înregistrare



Persoane 
fizice

Persoane 
juridice

208362 356293 564655 208362 356293
36.9 63.1

Cereri de 
menţiuni 
modificatoa
re

Cereri de 
depunere 
şi 
menţionar
e acte

Cereri de 
radiere 
voluntară

1275613 218075 46610 1540298
82.8 14.2 3.0

208362 (36,9%)

356293 (63,1%)
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Structura numărului de 564.655 cereri de înmatriculare înregistrate în Registrul comerţului, în perioada
2003-2006, pe categorii de comerciaţi

Persoane fizice Persoane juridice

1275613 (82,8%) 218075
(14,2%)

46610
3,0%
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Structura numărului de 1.540.298 cereri de menţiuni înregistrate în Registrul comerţului, în perioada
2003-2006

Cereri de menţiuni modificatoare Cereri de depunere şi menţionare acte Cereri de radiere voluntară



Cereri de 
rezervare 
denumire

Cereri de 
rezervare 
embleme

Cereri de 
depunere 
situaţii 
financiare

Înregistra
ri din 
oficiu 
(inclusiv 
radieri)

Cereri de 
preschim
bare 
certificate 
de 
înregistra
re

658948 5376 1526274 1492724 192242 3875564
17.0 0.1 39.4 38.5 5.0 100

2003 182902
2004 277300
2005 435113
2006 630959

1526274

Structura numarului de 3.875.564 alte cereri înregistrate în Registrul comerţului, 
în perioada 2003-2006

Cereri de preschimbare 
certificate de înregistrare

192.242 (5,0%)

Înregistrari din oficiu 
(inclusiv radieri)
1.492.724 (38,5%)

Cereri de depunere situaţii 
financiare

1.526.274 (39,4%)

Cereri de rezervare 
embleme

5.376 (0,1%)

Cereri de rezervare 
denumire

658.948 (17,0%)
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150000

250000
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450000
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Evoluţia numărului de cereri de depunere situaţii financiare 
înregistrate în Registrul Comerţului, în perioada 2003-2006



Radieri din oMenţiuni de dizolvare, total 225801 
2003 11048 1331
2004 8580 73
2005 1059 191964
2006 136226 32433

156913 225801

2003 2004 2005 2006

Radieri din oficiu, total 156913

Menţiuni de dizolvare, total 225801 
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Evoluţia menţiunilor de dizolvare şi radierilor înregistrate din oficiu, în perioada 2003-2006
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Anexa nr.13 
 
 
 

Taxele de înregistrare 
 
 
 
Perioada decembrie 1990 – octombrie 2002 –  în care oficiul 
registrului comerţului a funcţionat pe lângă camerele de comerţ şi 
industrie 

Perioada octombrie 2002 – prezent – în care oficiul registrului 
comerţului funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei 

• taxele erau stabilite de Camera de Comerţ şi Industrie a 
României, până în anul 2001, când a intrat în vigoare O.U.G. 
nr.76/2001, care a reglementat stabilirea taxelor prin hotărâre a 
Guvernului; menţionăm că, la stabilirea taxelor era necesar 
avizul Ministerului Finanţelor Publice, aviz care a fost obţinut 
până în anul 1992, ulterior acestea fiind stabilite de fiecare 
Cameră de Comerţ şi Industrie, precum şi de Camera de Comerţ 
şi Industrie a României;  

• prin HG nr.1344/2002 s-a preluat sistemul de stabilire a taxelor 
practicat de CCIR până la apariţia O.U.G nr.76/2001; 

• sistemul de taxare, avea peste 60 de poziţii de taxe; 
• taxa pentru înmatriculare era calculată în funcţie de capitalul 

social,  numărul de asociaţi şi numărul de activităţi, cu valori 
cuprinse între 700.000 lei – 3.800.000 lei.  

• taxa pentru menţiune era calculată în funcţie de tipul menţiunii, 
cu valori cuprinse  între 300.000 – 3.500.000 lei.  

• taxele achitate pentru operaţiuni sunt unitare, fără diferenţe între 
judeţe, aprobate prin hotărâre a Guvernului şi pot fi calculate de 
orice comerciant fără asistenţă de specialitate din partea 
personalului oficiilor registrului comerţului teritoriale; 

 
 
 
 
• sistemul de taxare actual conţine 3 sume fixe, pentru toate 

operaţiunile care se înregistrează în registrul comerţului, potrivit 
legii; 

• taxa pentru înmatriculare este aceeaşi indiferent de capitalul 
social, numărul de asociaţi şi  activităţi, respectiv: 1.200.000 lei. 

 
• taxa pentru menţiune este aceeaşi indiferent de tipul menţiunii, 

respectiv: 300.000 lei. 
Notă: acest sistem de taxare creează premisele înregistrării on-line a 
documentelor. 
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Perioada decembrie 1990 – octombrie 2002 –  în care oficiul 
registrului comerţului a funcţionat pe lângă camerele de comerţ şi 
industrie 

Perioada octombrie 2002 – prezent – în care oficiul registrului 
comerţului funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei 

• pe lângă taxele de înregistrare, erau percepute taxe 
reprezentând cheltuieli aferente unor operaţiuni care erau deja 
reflectate în cuantumul taxelor de înregistrare, după cum 
urmează: 

- taxă introducere date în vederea înregistrării; 
- taxă verificare acte constitutive; 
- taxe verificare obiect de activitate; 
- taxă verificare acte dosar; 
- taxă prioritate; 
- c/val. biblioraft; 
- taxă depozitare menţiune neridicată în termen. 

De asemenea, pe lângă taxele de înregistrare, mai percepeau, în 
mod obligatoriu,  şi alte taxe aferente altor servicii decât cele privind 
registrul comerţului, respectiv: 

- cotizaţie membru; 
- taxă contribuţie sediu; 
- taxă mapa agentului economic. 

• taxele sunt fundamentate economic şi financiar pe baza 
situaţiilor financiare reale, întocmite la nivel naţional, şi a 
cheltuielilor aferente prestării serviciilor, astfel încât acoperă 
numai cheltuielile administrative, conform exigenţelor aquis-ului 
comunitar în materie; 

• sunt respectate prevederile legale care reglementează fondurile 
publice, în ceea ce priveşte întocmirea, aprobarea şi executarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli, achiziţiile de bunuri şi 
ordonanţarea de plăţi, fiind astfel înlăturată orice risipire a 
resurselor. 
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            Anexa nr.15  
 
 
 

Situaţia locaţiilor oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale  
în perioada 2002 – 2006  

 
 
 

 Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.129/2002, pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind 
registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalităţi 
administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor, din luna octombrie 2002 oficiile 
registrului comerţului s-au organizat în subordinea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi funcţionează pe 
lângă fiecare tribunal, iar Oficiul Naţional al Registrului Comerţului s-a organizat şi funcţionează în subordinea 
Ministerului Justiţiei. 
 La preluarea activităţii de la Camerele de Comerţ şi Industrie, spaţiile în care îşi desfăşurau activitatea 
oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale erau insuficiente. Astfel activităţile de arhivare, casieriile şi 
serviciile de asistenţă se desfăşurau în spaţii comune cu camerele de comerţ teritoriale, iar spaţiile din alte locaţii 
decât ale  Camerelor de Comerţ şi Industrie destinate lucrului cu publicul erau inadecvate. 
 Aceste inconveniente au condus la căutarea soluţiilor pentru mutarea oficiilor registrului comerţului de pe 
lângă tribunale în locaţii corespunzătoare activităţii desfăşurate. 
 Pentru a determina oferta de spaţii corespunzătoare desfăşurării activităţii la nivel local, Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului s-a adresat în scris Ministerului Justiţiei, Ministerului Apărării Naţionale, băncilor comerciale, 
CEC-ului, Agenţiei pentru Valorificarea Activelor Bancare. 
 
 În perioada 2002-2007 au fost mutate sediile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, astfel: 
 
Nr.
crt. 

Oficiul registrului comerţului 
de pe lângă tribunal Adresa 

2002 

1 Timiş str. Daliei nr.13A 

2003 

2 Arad Str. General Vasile Milea, nr. 2-4, Arad 
3 Bacău Str. Vasile Alecsandri, nr. 63, Bacău 
4 Bistriţa-Năsăud Str. Ursului, nr. 14, et. 2, Bistriţa 
5 Brăila Bd. Independentei bl.B6, parter 
6 Dolj Calea Unirii, nr 126, Craiova 
7 Harghita Bd. Timişoarei, nr. 24, Miercurea Ciuc 
8 Iaşi Str. Cuza Vodă, nr. 1A, Iaşi 
9 Maramureş Bd. Unirii nr.16 

10 Neamţ Str. Cuza Vodă, nr. 24-26, Piatra Neamţ 
11 Olt Str. George Poboran, nr. 2, Slatina 

2004 
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Nr.
crt. 

Oficiul registrului comerţului 
de pe lângă tribunal Adresa 

12 Alba Str. Tudor Vladimirescu, nr. 26, Alba Iulia 
13 Argeş Str. I.C. Brătianu, nr. 29, Piteşti 
14 Bihor Str. Stefan Zweig, nr .11, Oradea 
15 Braşov Bd. 15 Noiembrie, nr. 86, Braşov 
16 Buzău Bd. Unirii Bl.10 BCD parter 
17 Caraş-Severin Str. Libertăţii, nr. 21, Reşiţa 
18 Cluj Str. Iaşilor nr. 24 
19 Constanţa Str. Poporului, nr. 121A, Constanţa 
20 Galaţi Str. Portului, nr. 20, Galaţi 
21 Giurgiu str. Portului nr.13 
22 Hunedoara Bd. Decebal, Bl. P, Mezanin, Deva 
23 Ialomiţa Str. Gării, nr. 3, Slobozia 
24 Ilfov Str. Wilhelm Filderman, nr. 12, Bucureşti 
25 Mehedinţi Str. M. Eminescu, nr. 6, Drobeta Turnu Severin 
26 Mureş Str. Gheorghe Doja, Târgu Mureş 
27 Prahova Str. M. Eminescu, nr. 7, Ploieşti 
28 Sălaj Str. Fabricii, nr. 10, Zalău 
29 Sibiu Str. Dimitrie Cantemir, nr. 20, Sibiu 
30 Suceava Str. Universităţii, nr. 28A, Suceava 
31 Teleorman Str. Confederaţiei, nr. 4, Alexandria 
32 Timiş Str. Paris, nr. 2A, Timişoara 
33 Tulcea str. Babadag nr.11, bl.5, et.II 
34 Vâlcea Str. Carol I, nr. 17, Râmnicu Vâlcea 

2005 

35 ONRC Bd. Unirii nr.74, bl.J3b, tronson II+III 
35 Bacău Str. Ştefan cel Mare nr. 28 
37 Botoşani Str. Victoriei nr. 18 
38 Călăraşi Str. Prelungirea Bucureşti nr. 7, bloc C20 
39 Covasna Str. 1 Decembrie 1918, nr.43 
40 Dâmboviţa Str. Revoluţiei nr. 1-4, sc.C 
41 Giurgiu bd. Vlad Ţepeş bl.MUV2 
42 Gorj Str. Dobrogeanu Gherea nr.11 
43 Maramureş Str. Vasile Lucaciu nr. 82 
44 Satu Mare Str. Fabricii nr.82 
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Nr.
crt. 

Oficiul registrului comerţului 
de pe lângă tribunal Adresa 

45 Vaslui str. Donici nr.16 
46 Vrancea Str. Mihai Kogălniceanu nr.21A 

2006 

47 Arad str. Andrei Şaguna nr. 1-3, et.2-3 
48 ORCTB Intrarea Sectorului nr.1, sector 3 

2007 

49 Bistriţa-Năsăud Str. Mărăşeşti nr. 2 
50 Iaşi Str. Gîndu nr. 2A 

 



Evolutia dotarilor ONRC in perioada 2002-2006
Anexa nr.16

MIJLOACE FIXE NECORPORALE TOTAL MF OB INVENTAR TOTAL
1 2 3=1+2 4 5=3+4

Total la 31.12.2002
53,663.87           23,864.65             77,528.52          11,839.62        89,368.14           

Crestere in cursul 
anului 2003 11,003,273.53    503,015.85           11,506,289.38   1,157,391.58   12,663,680.96    
Total la 31.12.2003

11,056,937.40    526,880.50           11,583,817.90   1,169,231.20   12,753,049.10    
Crestere in cursul 
anului 2004 6,403,598.40      3,701,378.50        10,104,976.90   2,534,510.80   12,639,487.70    
Total la 31.12.2004

17,460,535.80    4,228,259.00        21,688,794.80   3,703,742.00   25,392,536.80    
Crestere in cursul 
anului 2005 6,471,612.53      1,777,375.52        8,248,988.05     1,410,998.88   9,659,986.93      
Total la 31.12.2005

23,932,148.33    6,005,634.52        29,937,782.85   5,114,740.88   35,052,523.73    
Crestere in cursul 
anului 2006 4,388,182.46      2,983,740.68        7,371,923.14     1,563,346.29   8,935,269.43      
Total la 31.12.2006

28,320,330.79    8,989,375.20        37,309,705.99   6,678,087.17   43,987,793.16    



SITUATIA VENITURILOR, CHELTUIELILOR SI EXCEDENTULUI ONRC IN PERIOADA 2002-2006

Anexa nr.17

1EUR = 3.5 RON
VENITURI CHELTUIELI EXCEDENT

2002 7,717,123.34       6,228,738.53       1,488,384.81       
2003 56,386,678.44     51,511,664.30     4,875,014.14       
2004 77,957,159.40     56,359,255.12     21,597,904.28     
2005 95,953,857.60     71,126,660.19     24,827,197.41     
2006 107,649,872.41   92,172,946.74     15,476,925.67     

TOTAL RON 345,664,691.19   277,399,264.88   68,265,426.31     
TOTAL EUR 98,761,340.34     79,256,932.82     19,504,407.52     

DOTARI
RON EUR

Mij. Fixe 37,309,706.99     10,659,916.28     
Ob inv 6,678,087.17       1,908,024.91       
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O.N.R.C. - D.E.I.A

SITUATIE CONTRACTE BUNURI SI SERVICII 2002-2006

AN TIP CONTACT TOTAL
DIVERSE SERVICII OB.INVENTAR MIJLOACE FIXE E-LICITATII

2002 2 2
2003 10 19 30 12 169 240
2004 28 28 60 13 132 261
2005 20 24 26 18 147 235
2006 80 18 11 31 140

TOTAL GENERAL 876




