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GHID DE UTILIZARE A SERVICIULUI ONLINE   DE FURNIZARE DE INFORMAȚII DIN 
REGISTRUL CENTRAL AL BENEFICIARILOR REALI 

 

 

Accesul la serviciul online de furnizare de informații din Registrul Beneficiarilor Reali ( RBR) se 
obține în urma înregistrării în sistem. 

Înregistrarea în sistem se face o singură dată și presupune completarea în interfața sistemului 
cu informații de identificare și, după caz, administrative, ale solicitantului. 

 

 

Secţiune: Calitatea de beneficiar real al unei persoane fizice 

 

Interogarea REGISTRULUI CENTRAL AL BENEFICIARILOR REALI, ținut de Oficiul Național al Registrului 
Comerțului, cu privire la calitatea de beneficiar real a unei persoane fizice a unei persoane fizice în cadrul 
unuia/mai multor persoane juridice române (opțiunea de la punctul 2, subpunctul 2.1. din Formularul nr. 15a- 
Cerere furnizare informații beneficiarii reali), se va efectua după cum urmează: 

1. Se descărcă formularul nr.15a folosind linkul aici; 

2. Se completează formularul ;  

3. Formularul se semnează cu semnătură electronică calificată, conform dispozițiilor Legii nr. 

455/2001 privind semnătura electronică, republicată; 

4. După îndeplinirea pașilor 1-3 formularul se transmite la adresa de email beneficiarireali@onrc.ro;  

5. Nota de calcul, după caz, va fi comunicată de la adresa de email beneficiarireali@onrc.ro la 

adresa de email de la care a fost primită solicitarea; 

6. Dovada efectuării plății va fi transmisă pe adresa de email beneficiarireali@onrc.ro; 

7. Furnizarea de informații/ raportul istoric privind beneficiarii reali va fi transmisă/ transmis 

conform opțiunii din cerere. 

 

* Nota de calcul va fi emisă pentru persoanele fizice și juridice prevăzute în dispozițiile art. 19 alin.(8) lit. c) din 
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare. 
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A. SOLICITARE ACCES LA INFORMATII DIN RBR 

CUPRINS 

Secţiune: Solicitant .................................................................................................................... 3 

Secţiune: Documente ................................................................................................................. 5 

Secţiune: Generare .................................................................................................................... 6 

Secţiune: Semnătură.................................................................................................................16 

Secţiune: Finalizare ................................................................................................................... 7 

  

La prima accesare a serviciului de furnizare informații din RBR, utilizatorul este 
direcționat către pagina unde trebuie să completeze o cerere de solicitare acces la 
informații din RBR 
 

Acces: Servicii RBR -> Cerere furnizare informații din RBR -> Solicita acces 

  

 

 

Accesul la serviciul online de furnizare informații este asigurat pe baza Legii 129/2019 pentru 
prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea 
și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale 
Ordinului ministrului justiției nr. 7323/C/2020 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare online 
și de aprobare a tarifelor pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al 
Registrului Comerțului, în conformitate cu normele privind protecția datelor cu caracter personal, 
oricărei persoane fizice sau juridice. 

Dacă autorităţile care au competenţe de supraveghere şi control, organele judiciare, în condiţiile 
Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare,  
Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB), respectiv entităţile 
raportoare conform art.5 din Legea 129/2019, atunci când aplică măsurile de cunoaştere a 
clientelei, optează pentru accesarea online a Registrului beneficiarilor reali, vor urma procedura 
de înregistrare online în portalul de servicii al ONRC. 
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Se va afişa ecranul  INFORMARE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

În cazul în care solicitantul nu bifează căsuța : Am fost informat  sesiunea se încheie şi nu va mai 
fi completată cererea. 

 

După ce  solicitantul a luat la cunoștință cu privire la prelucrarea datelor personale, se va afişa 
ecranul cu selectarea profilului de solicitant. 

În bara superioară de meniu, pe măsură ce se completează secţiunile, se indică secţiunea 
curentă. 
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Secţiune: Solicitant 

 

 

 

Se selectează profilul solicitantului. 

Alegerea corectă a categoriei în care se încadrează solicitantul este exclusiv responsabilitatea 
acestuia. 

În cazul entităților raportoare cf.art.5 din Legea 129/2019, trebuie selectat și subtipul profilului. 

Prin cererea de solicitare acces, entitățile raportoare își asumă faptul că accesează Registrul în 
aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei. 

 

 

 

Secţiunea 1:  

Se completeaza datele de identificare ale solicitantului persoană fizică sau juridică, câmpurile 
obligatorii fiind marcate cu *. 

Pentru profilele de persoana juridică, autorități de supraveghere și control, organe judiciare si 
entitati raportoare se poate introduce initial CUI-ul si se apasa pe butonul „Cauta”, iar sistemul va 
afisa informatiile despre persoana juridică 

Secţiunea 2: Delegat 

Se completeaza datele de identificare ale delegatului/imputernicitului conform delegației/ 
împuternicirii legale (număr/dată) , câmpurile obligatorii fiind marcate cu *. 

Trecerea de la o secţiune la alta se face automat la apăsarea butonului Pasul următor. 
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Secţiune: Documente 

 

Se selectează denumirea actului din lista derulată și se completează detaliile documentelor/ 
înscrisurilor ataşate la cerere (opis) . 

Se verifică documentele adăugate afişate în listă. Un document din listă poate fi eliminat (şters). 

 

Toate documentele, care sunt depuse în susţinerea cererii, se scanează individual, se 
salvează în fişiere de tip pdf, se semnează electronic, o singură dată, indiferent câte 
pagini au şi se încarcă în această secțiune . 
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1. Selectaţi din listă denumirea actului şi  completați restul detaliilor - cel puţin datele 
obligatorii (marcate cu „*”)  

2. Acţionaţi butonul Browse pentru încărcarea fişierului  cu imaginea scanată a actului (în 
format pdf și semnat electronic). Selectaţi fişierul din folderul de localizare de pe 
calculatorul dvs.  

3. Obligatoriu apăsaţi butonul Adaugă act 
4. Verificaţi în lista afişată denumirea adăugată  
5. Reluaţi paşii 1 – 4  pentru  adăugarea de noi acte la opisul cererii  
6. Pentru ştergerea unui act din listă, selectaţi actul dorit prin poziţionarea mouse-ului şi 

acţionaţi butonul Elimină   
7. Pentru consultarea pe ecran a documentului scanat ataşat se activează link-ul din câmpul 

Fişier 
8. Pentru modificarea detaliilor unui act adăugat în opisul cererii, vă poziţionaţi pe actul dorit 

şi acţionaţi butonul . Modificaţi valorile încărcate sau renunţaţi la modificări 
9. Apăsaţi butonul Salvează pas intermediar 
10.  Apăsaţi  butonul Pasul următor 

 

Secţiune: Generare 

 

 

 

După completarea formularului curent cu datele cererii se generează un formular în format 
PDF. 
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1. Accesaţi link-ul Generare formular (pdf) 
2. Salvaţi fişierul pe calculatorul local 
3. Apasăţi butonul Pasul următor 

 

Formularul pdf se generează cu succes şi trebuie  salvat/descărcat  pe calculatorul de lucru. 

Formularul va conţine toate detaliile cererii completate prezentate într-o formă editabilă.  

 

 

Secţiune: Semnătura 

 

Instrucţiuni pentru aplicarea semnăturii electronice calificate 
 

Cu ajutorul  utilitarului  primit de la furnizorul  dumneavoastră  acreditat / calificat de semnătură  
electronică,  semnați  documentul generat şi salvat pe calculatorul local și  îl  încărcați la pasul 
Semnătură.  

 Pentru detalii suplimentare privind furnizorii acreditaţi / calificaţi   MCSI accesaţi  linkul :  
https://www.comunicatii.gov.ro/semnatura-electronica/ 

 

Lista completă a prestatorilor de servicii cu statut de calificat din statele membre UE, conform 
prevederilor Regulamentului (UE) 910/2014 se regăsește la 
adresa: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser 

Paşi: 

1. Acţionaţi butonul Browse pentru încărcarea fişierului  cu Cererea  semnată electronic, 
vizibil. Selectaţi fişierul din folderul de localizare de pe calculatorul dvs.  

2. Obligatoriu apăsaţi butonul Adaugă 
3. Apăsaţi butonul Pasul următor 
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Secţiune: Finalizare 

 

 

 

Datele salvate sunt valide şi securizate prin semnătura electronică cu  certificat digital. 

Finalizarea procesării unei cereri (actualizarea stării cererii în Transmisă) nu mai face 
posibilă reluarea paşilor anteriori.  

Utilizatorul este atenţionat că poate completa/corecta detaliile cererii pe formularul online,  numai  
până la finalizare.  

După operarea de completări/corecţii pe secţiunile dorite,  este obligatorie salvarea noilor fişiere 
pdf generate şi parcurgerea în ordine a secţiunilor Generare şi Semnătură.  

Se accesează butonul Pasul următor sau se poate reveni la secţiunea anterioară (prin accesarea 
butonului Pasul precedent)  

              

 

 
1. Validaţi Codul Captcha 
2. Acţionaţi butonul Finalizare 
3. Vizualizaţi pagina „Detalii” a cererii cu starea solicitarii  
4. Puteti verifica afişarea cererii salvate în lista “Cererile mele” tab “Cereri solicitare acces” 

cu starea IN PROCESARE 
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După aprobarea sau respingerea de către ONRC a cererii de solicitare acces , veți primi 
notificare pe e-mail în acest sens. 
 

Secţiune: Cererile mele 

 

 

 

 

 



 

versiune actualizata la : 15.03.2021                                                                                                                        Pagina 10 din27 

 
 
 

Dupa ce va logati in portal, selectati optiunea “Cererile mele” si apoi tabul “Cereri solicitare acces”, 
unde se poate căuta cererea după unul din criteriile afișate și se poate vizualiza statusul cererii 
de solicitare acces. 

In cazul in care, cererea de solicitare acces se intrerupe, puteti continua completarea cererii 
folosind butonul <<Modifica>> de la cererea selectata. 

Pentru vizualizarea detaliilor cererii şi a documentelor  ataşate care vin în susţinerea cererii, se 
acţionează butonul <<Detalii>>  .  

Se poate descărca fişierul în format pdf (conţinutul cererii)  prin acţionarea link-ului  

Pentru revenirea în lista “Cererile mele” se apasă butonul Înapoi 

Ulterior, ONRC  va actualiza cererea în urma aprobării sau respingerii motivate. 
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B. CERERE DE FURNIZARE INFORMAȚII BENEFICIARI REALI 

 

 

 

 

 CUPRINS 

Secţiune: Cerere .......................................................................................................................11 

Secţiune: Profil Solicitant ..........................................................................................................12 
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Secţiune: Transmitere solicitare  ...............................................................................................15 
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Secţiune: Profil factură ..............................................................................................................16 
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Secţiune: Plata ..........................................................................................................................18 

Secţiune: Vizualizare Cereri  .....................................................................................................20 

Secţiune: Plățile mele................................................................................................................22 

Secţiune: Verificare document ..................................................................................................22 

Secţiune: Formular nr.15a de furnizare informații privind beneficiarii reali .................................25 

 

 

 

 

 Opţiune: Cerere  

 

Acces: Servicii RBR -> Cerere furnizare informații din RBR  

Dupa aprobarea accesului la serviciul de furnizare informatii din RBR, se intra din nou pe linkul  

https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/appmanager/myONRC/wicket?p=rc.furnizareInfoRBR 
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Pentru cererile de interogare a persoanelor juridice cu privire la situația beneficiarilor reali se 
procedează astfel: 

1) Completare cerere nouă: va afişa ecranul INFORMARE cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal, pentru exercitarea dreptului de opţiune cu privire la prelucrarea 
datelor înscrise în cerere și în documentele depuse în susținerea cererii. 
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După ce utilizatorul a fost informat privind prelucrarea datelor personale, se va afişa ecranul cu 
primul pas: Profil Solicitant. 

Dacă utilizatorul NU apasa butonul „Am fost informat, în pagina de Informare privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal, sesiunea se încheie şi nu va mai fi completată cererea. 

Trecerea de la un pas la altul se face automat la apăsarea butonului Pasul următor. 

În bara superioară de meniu, pe măsură ce se completează pasii, se indică pasul curent. 
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Secţiune: Profil Solicitant 

 

 

 

Solicitantul este preluat implicit cu profilul selectat la solicitarea inițială de înregistrare 
online în portalul de servicii al ONRC și în solicitarea de acces. 

1. Selectaţi profilul din listă  
2. Apasăţi butonul „Selecteaza profil” 

 

 

Secţiune: Solicitant 
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Sistemul afișează datele de identificare ale persoanei selectate anterior, inclusiv 
delegatul/împuternicitul acesteia. 

Secţiune: Solicitare 

 

 

 
1. Se face căutarea firmei pentru care se obțin informații din RBR, folosind un singur 

criteriu din cele afișate:  
• Numărul de ordine în RC  sau 
• Cod Unic de Inregistrare (numeric)  sau 
• Denumire  - denumirea firmei (poate să fie aproximativă) 
2. După ce sistemul afișează lista cu firmele găsite, în secţiunea «Firme rezultate în urma 
cautarii» , se apasă semnul + din dreptul firmei căutate  și firma va fi adăugată în secțiunea 
«Firme solicitate» 
3. Firma selectată poate fi ștearsă apasând semnul x și se reia procedura de căutare. 
4. Apăsați butonul „Pasul urmator” 
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Secţiune: Tip Document 

 

 

 

Se alege tipul de document (situație la zi sau raport istoric privind beneficiarii reali ai unei 
persoane juridice ), iar în cazul entităților raportoare, se poate alege motivul solicitării . 
După ce a fost selectat tipul de document va fi afişată suma de plată, pentru persoanele fizice 
sau juridice prevăzute la art. 19 alin. (9) din Legea nr. 129/2019. 

Atenţie ! Atragem atenţia că atunci când, în cadrul serviciului online,  utilizatorul staţionează 
mai mult de 5 minute (ramâne într-o anumită pagină fără a mai efectua nicio acţiune), acesta va 
fi verificat prin introducerea codului Captcha. 
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Secţiune: Transmitere Solicitare 

 

 

 

Sunt afişate în sumar informaţiile despre solicitant, suma de plată, tipul documentului şi firma 
solicitată. 
•    La acest pas, dacă solicitantul acceptă datele, apasă butonul «Transmitere solicitare» 
Este răspunderea utilizatorului să verifice şi să se asigure că firma aleasă este corectă, 
deoarece în momentul plăţii nu mai poate reveni la paşii anteriori. 
Atenţie! În cazul în care, după transmiterea solicitării, din motive de supraîncărcare a portalului, 
sistemul nu afişează direct pagina "Tip Plata", utilizatorul trebuie să acceseze opţiunea 
«Vizualizare cereri» din pagina de start a serviciului, unde va cauta cererea curentă şi va folosi 
butonul "Modifica", care îl va conduce la pasul "Tip Plata". 

 

Secţiune: Tip Plata 

 

 



 

versiune actualizata la : 15.03.2021                                                                                                                        Pagina 18 din27 

 

După transmiterea solicitării în sistem, cererea primește un număr de verificare și este creată 
automat în backoffice o notă de plată. 

• Dacă utilizatorul are profil gratuit, sistemul înregistreaza automat cererea și generează 
documentul solicitat. 

• Dacă utilizatorul are profil plătitor, utilizatorul urmează să confirme că dorește să 
plătească apăsând butonul «Plateste online» 

Secţiune: Profil Factura 

 

 

 

Înainte de plata efectivă, utilizatorul completează datele de facturare la pasul «Profil factură»  
•        Pentru a completa profilul, care va apărea pe factură, se foloseşte unul din butoanele 
«Adaugă profil persoană juridică» sau «Adaugă profil persoană fizică»  
•        La profil persoană fizică se completează datele de identificare, inclusiv adresa de 
facturare obligatorie si se apasă butonul «salvează». 
•        La profil persoană juridică se caută societatea după CUI, iar sistemul va căuta firma și va 
afișa datele de identificare, după care se apasă butonul «salvează». 
•        Pentru utilizatorii străini, care îşi aleg la adresă o ţară străină, nu este necesară 
completarea codului fiscal  
•        Noul profil de facturare adăugat va apărea în lista cu titlul «Profiluri de facturare». 
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Atenţie ! Pentru a continua trebuie sa alegeţi profilul adăugat prin click pe iconiţa din 
coloana «Selectează»  

 

 

 

 

Nu se permite adaugarea unei firme radiate! 

 

 
În cazul în care profilul de facturare este greșit, înainte de a efectua plata, puteți să îl ștergeți 
din listă. 
Dacă eventual constatați că profilul de facturare este greșit după ce primiți factura, puteți solicita 
stornarea ei pe adresa de suport inforbr@onrc.ro.  
 

Secţiune: Factura 
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La pasul «Factură» este afişat profilul ales pentru a fi verificate de utilizator  
După ce se apasă «Plătește» , sistemul afişează pasul «Plată», unde sunt afişate informaţiile 
despre tranzacţie (obiectul tranzacţiei şi suma de plată) și se apasă «Plătește Online» sau se 
poate  «Renunța la plată» sau «Inapoi» la pasul precedent 

Secţiune: Plata 

 

După ce se apasă butonul «Plateste online», utilizatorul este redirectat către pagina securizată 
a procesatorului de plăţi online - SC EuroPayment Services s.r.l., unde face plata folosind 
un card bancar valid.  
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Când se efectuează "plata" banii nu se încasează încă de ONRC, ci vor rămâne blocaţi în 
contul utilizatorului până la confirmarea de recepţie în portal a documentului solicitat, după care 
suma se încasează.  
Sunt acceptate la plată orice tip de card emis sub sigla Visa sau MasterCard, carduri de tip 
electron (fără cod de securitate CVV2/CVC2), carduri înrolate în sistemul 3dSecure, carduri de 
salarii, etc. :  

    Visa  MasterCard  

   Classic  Maestro  

   Electron  Mastercard  

După apăsarea butonului «Plăteşte online», utilizatorul este redirectat către pagina securizată 
de autorizare a procesatorului de plăţi, unde utilizatorul trebuie să completeze datele de 
autentificare ale cardului: 
•    Numărul de card  
•    Data expirării 
•    Numele de pe card 
•    Codul CVV/CVC localizat pe spatele cardului 
•    La cardurile înrolate în sistemul 3D Secure, se mai face o redirectare către pagina băncii 
emitente a cardului, unde este folosit un protocol specific de autentificare cu credenţiale de 
securitate «3D Secure»  
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După efectuarea cu succes a plăţii, apare mesajul «Tranzacţia a fost  aprobată», afişând 
detalii despre plata efectuată 
•    Tranzactia este salvată şi se iniţiază generarea documentului și a facturii, iar utilizatorul 
merge mai departe în pagina  «Detalii» prin click pe link-ul  «aici» 
•    Informaţiile despre tranzacţie sunt transmise pe adresa de email a solicitantului 
•    În situaţia în care, din motive tehnice, documentul nu a fost livrat, se va trimite mesaj de 
informare pe adresa de email a solicitantului, iar suma plătită se va returna în contul de card. 

Dacă plata a eşuat din diverse motive, care depind de răspunsul primit de la procesatorul de 
plăţi, apare mesajul "Tranzacţia a fost refuzată". Folosind opţiunea "Plăţile mele" se pot 
obţine detalii despre motivele refuzului, care pot fi: "Transaction declined", "Error in CVC2 or 
CVC2 Description fields","Not sufficient funds", "Expired card" sau "Time-out at issuer","Do not 
Honour". 
•    Utilizatorul primeşte pe e-mail notificare în acest sens, pentru ca ulterior să poată relua plata 
pe aceeaşi cerere, cu un card bancar valid, folosind butonul « Modifică» de la nivelul cererii  

Atenţie! Pe adresa de e-mail, declarată iniţial la înregistrarea contului în portal, se va 
transmite întreaga corespondenţă legată de tranzacţiile online efectuate prin accesarea 
acestui serviciu. 

Se poate întâmpla ca tranzacţia să fie "Fără răspuns", caz în care, datorită unor blocaje la 
servere, nu este primit mesajul de răspuns de la procesatorul de plăţi EuPlătesc.ro în portalul 
ONRC.  
Pentru astfel de plăţi neconfirmate de sistem, fluxul cererii se opreşte la starea TRANSMISA, 
deoarece nu este confirmata plata. Dacă suma a fost reţinută din cont, procesatorul de plăți 
EuPlatesc.ro, solicită automat anularea acestor tranzacții neîncasate, dupa ce expiră perioada 
de hold, 3-5 zile lucrătoare, iar banca emitentă deblochează sumele reținute în contul clientului. 

 

Procesatorul de plăţi EuPlatesc.ro garantează, asigură şi răspunde de reuşita şi securitatea plăţii și 
poate fi contactat - de luni până vineri în intervalul orar 08:00 - 20:00: 
      telefon +40 371 335 807; +40 21 345 17 25; +40 743 603 313; +40 762 174 170,  
În afara acestui interval ii puteți contacta prin email, prin HelpDesk EuPlatesc.ro sau la numărul de telefon 
+40 728 249 158.  

Secţiune: Vizualizare cereri 

Acces:  
Servicii online RBR -> Cerere furnizare informatii din RBR -> Vizualizare cereri sau  
Cererile mele -> Cereri furnizare informatii din RBR 

Folosind opţiunea «Vizualizare cereri», accesată din pagina de start a serviciului sau din 
«Cererile mele» – «Furnizare informatii RBR», trebuie să completați cel puțin un criteriu de 
căutare (data portal/ număr portal/ data inregistrare/ număr inregistrare) pentru a putea regăsi 
cereri solicitate prin acest serviciu online. La dată se poate completa perioada (data de început - 
data sfârșit) sau doar data început sau data sfârșit  
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Apoi selectați o cerere pentru a vizualiza stadiul ei sau pentru a reveni în fluxul acesteia, astfel:  
• butonul «Detalii» de la nivelul cererii afişează pagina «Detalii document curent», 

care oferă informaţii sumare despre cerere, şi permite descărcarea documentului 
si după caz, a facturii 

• butonul « Modifică» de la nivelul cererii este folosit atunci când: 
1. cererea este in COMPLETARE pentru ca utilizatorul să continue 

completarea  sau  
2. atunci când utilizatorul este plătitor,  pentru a efectua plata aferentă, 

după transmiterea cererii  

Pentru revenirea în lista “Cererile mele” se apasă butonul Înapoi 

Dacă cererea are starea FURNIZATA (la profil gratuit) sau LIVRATA (la profil plătitor) se 

acţionează butonul pentru a accesa pagina «Detalii document curent » , unde se 
poate descărca raportul și dupa caz, factura ataşata .  
În dreptul etichetei «Document» apare link-ul «Descarca(pdf) », prin care se poate descărca 
documentul pdf (semnat electronic). 

Dacă cererea rămâne în starea TRANSMISA, înseamnă că : 

1. utilizatorul nu a plătit (la profil plătitor) sau 
2. sistemul a avut blocaj la înregistrarea cererii (la profil gratuit) și trebuie remediată 

cererea/ refăcută solicitarea. 
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În cazul solicitanților cu profil plătitor (persoane fizice/juridice), care trebuie să efectueze plata 
cu cardul, sistemul emite factura semnata electronic, care poate fi descărcată folosind link-ul 
«Descarca(pdf) » din dreptul etichetei «Factura» . 
Solicitantul va fi informat pe email, atunci când documentul este disponibil în portal si/sau când 
factura a fost emisă. 
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Secţiune: Plățile mele  

Acces:  

 

Opţiunea Plăţile mele din portalul ONRC oferă detalii despre tranzacţiile efectuate: starea plăţii, 
mesajul de răspuns al procesatorului de plăţi, suma de plată, data plăţii şi descrierea cererii 

 

Secţiune: Verificare document 

Acces: Servicii online RC -> Servicii RBR -> Cerere furnizare informatii din RBR -> Verificare 
document 
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Documentul obţinut prin serviciul online Furnizare informatii RBR sau primit de la ghişeu 
(sigla ONRC), are aplicat codul de bare în partea dreaptă-sus a fiecărei pagini. Acest cod, 
format dintr-un şir de caractere, oferă informaţii despre cererea prin care s-a eliberat 
documentul 

Pentru a verifica gratuit documentul, aveţi nevoie de un cont în portalul de servicii online al 
ONRC şi de un acord privind Termenii şi condiţiile afişate, pentru a accesa serviciul online 
Furnizare informatii RBR, opţiunea "Verificare document" .  

După introducerea codului de bare aferent documentului supus verificării, apăsaţi butonul 
"Verificare cod" şi sistemul va afişa unul din următoarele mesaje în funcţie de utilizator: 

1. dacă documentul este verificat de acelaşi utilizator care a obţinut certificatul, se va 
afişa mesajul "Certificatul este emis dumneavoastră! " 

2. dacă este verificat de alt utilizator şi documentul este valid, vor fi furnizate 
informaţii sumare despre cererea prin care a fost emis documentul 

3. dacă este verificat de alt utilizator şi documentul este invalid, se va afişa mesajul: 
"Codul documentului verificat este invalid! " 
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I.    
MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 

 
OFICIUL NAŢIONAL AL 

REGISTRULUI COMERŢULUI 
 

 

II. 

C E R E R E  
FURNIZARE INFORMAŢII 

PRIVIND  
BENEFICIARII REALI 

III.    
          Formular nr.15a 
 

........................................ 
(Număr intrare) 

 

........................................ 
(Dată intrare) 

 

 

IV. 
1. Solicitant: 

1.1. �Persoanele fizice sau juridice prevăzute la lit. c) a art. 19 alin. (8) din Legea nr. 129/2019 ................................ ....  

......................................................................................................................................................................................................... 
cu sediul/domiciliul în localitatea.......................................................….……judeţ/sector...........................................................  

str............................................................................................................ nr. ..............  bloc. ...............  scara. ............  etaj ..........   

ap. ............…. e-mail………………………………………….........................................................................................……….. 

act identitate ........................ seria .................  nr. .........................eliberat de ..............................................................................   

la data  ................................................. CUI/CNP/NIF .................................................................................................................   
prin ......................................................................................................................în calitate de .....................................................  
 

conform ............................................................................................  cu domiciliul în  localitatea .................................................. 
 

judeţ/sector .....................................str. .............................................................  nr. ........  bl. ..........  sc. …...  etaj …....  ap. …..   

e-mail…………………………………..................…………………..act identitate ............ seria .........  nr. ................................. 

eliberat de ...........................................  la data  .................................... CNP/NIF ..........................................................................   
 

2. În temeiul art. 19 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului 
justiției nr. 7323/C/2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare online și de aprobare a tarifelor pentru accesul la Registrul 
Beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului,  solicit: 
 
2.1. �Pentru persoana fizică:........................................................................................................................................................  

CNP/NIF........................................................................data nașterii................................................................................................ 
 
 

3. Obiectul cererii: 
 
3.1.  �Furnizare informații privind beneficiarii reali:   � situația la zi    �raport istoric 
  
  

 
V. Solicit comunicarea prin:   

   �e-mail  ......................................................................................................................................................................................     
 

VI. Prelucrarea datelor cu caracter personal  
Am fost informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în scopul soluționării prezentei cereri.    

Am primit în format tipărit pe suport hârtie "Informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal". 

 
…………………………………………                                ……………..…….                                 ………………………….. 
                         (Nume și prenume)                                                                                (Data)                                                                          (Semnătura) 

 
                                                                        

VIII. 
Întocmit  ...................................................................................................................................................................................... 
                                                                                     (nume și prenume/inițiale, semnătură, data) 
 
 

IX. 
Verificat/Semnat ......................................................................................................................................................................... 
                                                                                     (nume și prenume/inițiale, semnătură, data) 

 


