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INSTRUCŢIUNI
privind modalitatea de aplicare a prevederilor art. 67 din Decretul Preşedintelui României
nr. 240 din 14.04.2020 privind prelungire stării de urgenlă pe teritoriul României,
În ceea ce priveşte activitatea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a
oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale

1.

Registrul Comertului

1. Activitatea de Înregistrare În registrul comerţului
"Alt. 67 alin. (1) - Pe durata stării de urgenţă, activitatea oficiului registrului comerţului continuă in

ceea ce priveşte inregistrarea menţiuni/or privind persoanele juridice şi persoanele fizice şi se derulează
prin mijloace electronice, in baza cererii de inregistrare şi a documentelor anexate la aceasta in formă
electronică, având incorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, precum şi prin
corespondenţă, pe suport de hârtie, in format letric. "
Cererile de înmatricularennregistrare în registrul come~ului a profesioniştilor supuşi obligaţiei de
înregistrare şi documentele aferente, cât şi alte tipuri de cereri, se pot transmite oficiilor registrului
come~ului atât prin mijloace electronice, prin portalul de servicii online al Oficiului Naţional al Registrului
Come~ului, htlps:l/portal.onrc.ro, sau prinlpoşta electronică, cât şi prin corespondenţă, pe suport de hârtie,
în format letric.
Adresele de email şi adresele de corespondenţă ale Oficiului Naţional al Registrului Come~ului şi
ale oficiilor registrului come~ului de pe lângă tribunale fiind disponibile pe pagina de internet a ONRC,
www.onrc.ro.
Stadiul soluţionării cererilor de înregistrare menţionate mai sus poate fi urmărit prin accesarea
secţiunii "Stadiu dosar", pe portalul de servicii al ONRC, htlps://portal.onrc.ro.

Important

Potrivit dispoziţiilor art. 67 alin. (2) pe perioada decretată, declaraţiile pe proprie răspundere pot
avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi pot fi transmise la oficiul registrului
comerţului fără nicio altă formalitate.
De asemenea, potrivit aceluiaşi articol 67 alin. (3) pe perioada stării de urgenţă, specimenul de
semnătură, acolo unde legea prevede, se transmite la oficiul registrul comerţului legalizat de notarul public
sau certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate.
2. Activitatea de furnizare informaţii şi eliberare copii documente de înregistrare
"Ari. 67 alin. (4) teza 2 (...) activitatea de furnJzare de informaţii din registrul comerţului şi de
eliberare de copii şi certificate constatatoare, precum şi activitatea de publicare şi de fumizare a

Buletinului procedurilor de insolvenţă se realizează, prin mijloace electronice, precum şi prin
corespondenţă, pe suport de hârtie, În format letric. "

Cererile de furnizare informaţii/eliberare documente vor fi transmise atât prin mijloace electronice,
prin portalul de servicii online al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, https://portal.onrc.ro sau prin
poşta electronică, cât şi prin corespondenţă.

Adresele de email şi adresele de corespondenţă ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi .
ale oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale fiind disponibile pe pagina de internet a ONRC,
www.onrc.ro.

Furnizările de informaţii, extrasele de registru şi certificatele constatatoare despre datele
înregistrate în registrul comerţului, precum şi certificatele constatatoare că un anumit act sau fapt este ori
nu este înregistrat, copiile şi copiile certificate de pe înregistrările efectuate în registru şi de pe actele
prezentate, vor fi eliberate, în funcţie de opţiunea solicitantului, fie în format electronic, având încorporată,
ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, prin intermediul portalului de servicii online sau
prin poşta electronică, fie prin corespondenţă.

3 Activitatea de asistentă,

"Ari. 67 alin. (4) teza 1 Activitatea de asistenţă pentru efectuarea procedurilor necesare Înregistrării
prin mijloace electronice se derulează prin mijloace electronice (...)."

2

Cererile de servicii se vor transmite

numai prin mijloace electronice, respectiv prin poşta

electronică, adresele de email ale Oficiului Naţional al Registrului Come~ului şi ale oficiilor registrului
come~ului de pe lângă tribunale fiind disponibile pe pagina de internet a ONRC, www.onrc.ro. urmând a fi
prestate numai servicii pentru efectuarea procedurilor necesare Înregistrării prin mijloace electronice.
4. Formularele tip utilizate În activitatea registrului come~ului sunt disponibile pe portalul de
servicii online ONRC, secţiunea Servicii online RC - Formulare offline RC, htlps:l!portal.onrc.ro, sau pe
pagina de Internet a ONRC, www.onrc.ro.

II.

Buletinul Procedurilor de Insolvenţă

Activitatea de publicare şi de furnizare a Buletinului procedurilor de insolvenţă
"Art. 67 alin. (4) teza 2 (...) activitatea de fumizare de informaţii din registrul comerţului şide
eliberare de copii şi certificate constatatoare, precum şi activitatea de publicare şi de furnizare a

Buletinului procedurilor de insolvenţă se realizează, prin mijloace electronice, precum şi prin
corespondenţă, pe suport de hârtie, În format letric."
Practicienii În insolvenţă/administratorii de procedură/lichidatorii vor transmite actele de procedură
În vederea publicării În Buletinul Procedurilor de Insolvenţă prin mijloace electronice, cu semnătură
electronică prin portalul de servicii online al Oficiului Naţional al Registrului Come~ului htlps:/lportal.onrc.ro,
prin poşta electronică, email: insolventa@onrc.ro. insolventa@xx.onrc.ro, (unde xx este cod judeţ), sau
prin corespondenţă, pe suport de hârtie, În format letric .

Instanţele judecătoreşti/comisiile teritoriale de insolvenţă vor transmite actele de procedură prin
poşta electronică, cu sau fără semnătură electronică, email: insolventa@onrc.ro. insolventa@xx.onrc.ro,
(unde xx este cod judeţ) sau prin corespondenţă.
Formularele tip privind publicarea actelor de procedură În Buletinul Procedurilor de Insolvenţă sunt
disponibile pe portalul de servicii online ONRC, secţiunea Servicii online BPI - Formulare offline
BP,htlps:l!portal.onrc.ro, sau pe pagina de Internet BPI, www.bpi.ro. secţiunea Formulare publicare BPI.

Dovezile privind Îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare şi notificare a actelor de
procedură se vor transmite de către Oficiul Naţional al Registrului Come~ului prin poşta electronică având
Încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă sau, după caz, prin corespondenţă.
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Activitatea de furnizare a Buletinului Procedurilor de Insolvenţă, informaţii BPI, copii BPI se va
realiza, in funcţie de opţiunea solicitantului, fie in format electronic, având incorporată, ataşată sau logic
asociată semnătura electronică extinsă, prin intermediul portalului de servicii online sau prin poşta
electronică, fie prin corespondenţă.

Formularele privind furnizarea Buletinului Procedurilor de Insolvenţă sunt disponibile pe portalul de
servicii online ONRC, secţiunea Servicii online BPI - Formulare offline BPI, htlps://portal.onrc.ro
pagina de Internet BPI, www.bpiJo, secţiunea Formulare furnizare BPI.
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sau pe

