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  INFORMARE  

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
(cereri având ca obiect înmatricularea/înregistrarea profesioniștilor în registrul comerțului, înscrierea de mențiuni, înregistrarea declarației 

pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității profesioniștilor, acordarea serviciilor de 

asistență, efectuarea de operațiuni prealabile înregistrării, eliberarea de duplicate, alte tipuri de cereri depuse de persoana 

interesată/prejudiciată)  

     

 Operator: Oficiul Național al Registrului Comerțului, cu sediul în București, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b, tronson II+III, 

sector 3, cod poștal: 030837; telefon: +40 21 316.08.04/316.08.10; e-mail: onrc@onrc.ro 

 Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, date de contact: București, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b, 

tronson II+III, sector 3, cod poștal: 030837; telefon: 0758.035.318; e-mail: datepersonale@onrc.ro. 

 În exercitarea competenţelor sale, Oficiul Național al Registrului Comerțului şi oficiile registrului comerţului 
colectează, procesează şi prelucrează date şi informaţii, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cu 
respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor).  
 Potrivit art. 4 pct. 2 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016, prin "prelucrare" se înțelege orice operaţiune sau 
set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu 
sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, 
adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea 
la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea. 
 Actele normative, în temeiul cărora Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului 
de pe lângă tribunale/birourile teritoriale prelucrează date cu caracter personal, sunt afișate pe pagina de internet a 
instituției, la adresa http://www.onrc.ro, secțiunea Legislație.   
 Scopul prelucrării datelor cu caracter personal: Datele cu caracter personal furnizate de  dumneavoastră 
prin completarea/înregistrarea prezentei cereri, precum și prin depunerea unor acte/documente în susținerea 
acesteia, sunt prelucrate în scopul îndeplinirii principalelor obligații/atribuții/funcții specifice registrului comerțului: 
înmatricularea/înregistrarea în registrul comerțului a profesioniștilor, precum și a altor persoane pentru care legi 
speciale dispun în acest sens; înscrierea de mențiuni în registrul comerțului cu privire la actele și faptele pentru care 
legea prevede această obligație; înscrierea de mențiuni cu privire la depunerea de acte; efectuare publicității legale 
a datelor/actelor și faptelor persoanelor fizice/juridice înregistrate; înscrierea de mențiuni privind depunerea 
declarațiilor pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare și a datelor cuprinse în acestea; 
arhivarea înscrisurilor cu caracter constitutiv sau modificator ale acestora, precum și a documentelor depuse în 
susținerea cererilor de înregistrare; acordarea serviciilor de asistență în vederea efectuării înregistrărilor în registrul 
comerțului; efectuarea de operațiuni prealabile înregistrării în registrul comerțului; înregistrarea unor mențiuni la 
cererea persoanelor interesate/prejudiciate, comunicarea, dacă este cazul, actelor/înștiințărilor privind  soluționarea 
cererii, ținerea registrului comerțului, ținerea Buletinului Electronic al Registrului Comerțului (BERC). 
 ►Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative 
cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului prevede: 
 Art. 4:(1)Registrul comerţului este serviciul public de interes general prin care se asigură înregistrarea şi 
publicitatea profesioniştilor persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, înmatricularea 
şi publicitatea profesioniştilor societăţi, societăţi europene, societăţi cooperative, societăţi cooperative europene, 
organizaţii cooperatiste de credit, grupuri de interes economic şi grupuri europene de interes economic, cu sediul 
principal în România, înregistrarea şi publicitatea sucursalelor acestora, precum şi a sucursalelor persoanelor juridice 
enumerate cu sediul principal în străinătate. 
 Art. 8:(1)Oficiul registrului comerţului păstrează un dosar cu cererile de înregistrare în registrul comerţului, 
documentele în susţinerea acestora, documentele în baza cărora se efectuează înregistrările în registrul comerţului 
şi documentele care atestă efectuarea înregistrării, pentru fiecare profesionist înregistrat. 
 Art. 15:(1)ONRC editează Buletinul electronic al registrului comerţului (BERC), la nivel naţional, organizat 
ca platformă electronică centrală prin portalul de servicii online al ONRC. 
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 Art. 41: Înainte de începerea activităţii economice, profesioniştii prevăzuţi la art. 4 alin. (1) au obligaţia să 
solicite înregistrarea în registrul comerţului. 
 Art. 43:(1)În cursul exercitării activităţii sau la încetarea acesteia, profesioniştii prevăzuţi la art. 4 alin. (1) au 
obligaţia de a solicita înregistrarea menţiunilor privind actele şi faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege, în 
cel mult 15 zile de la data actelor sau producerii faptelor supuse obligaţiei de înregistrare. 
(2)Înregistrarea menţiunilor se poate face şi la cererea persoanelor interesate, în cazurile prevăzute de lege, în 
termen de cel mult 30 de zile de la data la care au cunoscut actul sau faptul supus înregistrării. 
 Art. 46:(1)Înmatricularea şi menţiunile sunt opozabile terţilor de la data înregistrării lor în registrul comerţului 
ori de la data publicării înscrisurilor în Monitorul Oficial al României sau în Buletinul electronic al registrului comerţului, 
acolo unde legea dispune astfel. 
 Publicarea în Monitorul Oficial al României este o procedură legală obligatorie. Actele care se înregistrează 
în registrul comerțului și fac obiectul publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a sau Partea a VII-a, sunt 
transmise către RA Monitorul Oficial în forma în care acestea au fost depuse/transmise de profesionist. 
 Extrasul încheierii sau al hotărârii judecătoreşti privind înmatricularea unei persoane juridice sau înregistrarea 
unei sucursale a unei persoane juridice cuprinde: numărul şi data încheierii, firma, sediul ori sediul social sau 
profesional şi forma de organizare, după caz, numele şi prenumele, adresa - ţara, localitatea, judeţul - fondatorilor, 
administratorilor sau a reprezentanţilor persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activităţile sucursalei şi, dacă 
este cazul, a cenzorilor, auditorilor. La solicitarea expresă a uneia dintre părţi, se poate publica integral hotărârea 
judecătorească. 
 În BERC sunt publicate, din oficiu, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal, 
după înregistrarea în registrul comerțului: încheierea registratorului sau hotărârea judecătorească privind 
înmatricularea unei persoane juridice, înregistrarea unei sucursale a unei persoane juridice, înregistrarea unei 
persoane fizice autorizate, a unei întreprinderi individuale sau a unei întreprinderi familiale; încheierea registratorului, 
în cazul oricăror alte înregistrări în registrul comerţului; hotărârile judecătoreşti, altele decât cele prevăzute la art. 15 
alin.(2) lit. a) şi la art. 16 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 265/2022, precum și alte acte înregistrate în registrul comerţului 
pentru care legea prevede publicarea în BERC. 
  Actele  depuse de profesionist la registrul comerțului, care fac obiectul publicării în BERC, sunt publicate în 
forma în care acestea au fost depuse/transmise. 
 Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal: art. 6 alin. (1) din Regulamentul general 
privind protecția datelor - prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine 
operatorului.  
 Furnizarea de către dumneavoastră a datelor cu caracter personal reprezintă o obligație legală, iar refuzul 
dumneavoastră de a furniza datele prin completarea secțiunilor aferente din cerere (formular-tip) conduce la 
imposibilitatea înregistrării și soluționării cererii. (Art. 77 din Legea nr. 265/2022: Lipsa unui element obligatoriu al 
cererii de înregistrare sau a unuia dintre înscrisurile obligatorii în susţinerea acestora atrage respingerea cererii de 
înregistrare.) 
 Destinatarii datelor cu caracter personal și categoriile de date divulgate:  
 ►Legea nr. 265/2022: 
 Art. 9:(1)Registrul comerţului, ţinut de ONRC, face parte din sistemul de interconectare a registrelor 
comerţului din statele membre ale Uniunii Europene, denumit în continuare sistemul de interconectare a registrelor 
comerţului. 
 (2)Sistemul de interconectare a registrelor comerţului este constituit din registrele comerţului din statele 
membre ale Uniunii Europene şi din platforma centrală europeană. La nivel european, punctul de acces electronic la 
sistemul de interconectare este portalul european e-Justiţie. La nivel naţional, punctul de acces de interconectare a 
registrelor comerţului este registrul comerţului, la nivel central. 
 (3)Prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului, registrul comerţului pune la dispoziţia publicului 
documentele şi informaţiile referitoare la profesioniştii înregistraţi în registrul comerţului. 
 (4)Oficiul registrului comerţului realizează, prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului, cu titlu 
gratuit, schimbul de documente şi informaţii cu registrele comerţului din statele membre ale Uniunii Europene în cazul 
operaţiunilor de fuziune transfrontalieră şi al sucursalelor înfiinţate de societăţi cu sediul în statele membre ale Uniunii 
Europene. 
 (5)ONRC asigură interoperabilitatea registrului comerţului cu sistemul de interconectare a registrelor co-
merţului din statele membre ale Uniunii Europene, documentele şi informaţiile fiind disponibile în format standard de 
mesaj şi fiind accesibile prin mijloace electronice, cu respectarea standardelor de securitate pentru transmisia şi 
schimbul datelor, în condiţiile legii. 
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 (6)ONRC poate constitui, prin registrul comerţului, puncte de acces opţionale la sistemul de interconectare 
a registrelor comerţului. Constituirea punctelor de acces opţionale se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei. 
 Art. 11: (1)Registrul comerţului este public. Oficiul registrului comerţului eliberează, la cererea şi pe cheltuiala 
persoanei interesate, în limba română, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, infor-
maţii şi certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerţului, precum şi certificate constatatoare 
că un anumit act sau fapt nu este înregistrat, copii şi/sau copii certificate de pe toate actele înregistrate sau prezentate 
ori ale oricărei părţi a acestora, în forma în care au fost depuse în susţinerea cererilor de înregistrare. 
 (…) 
 (8)Informaţiile şi documentele prevăzute la alin. (1) se eliberează, cu titlu gratuit, autorităţilor şi instituţiilor 
publice, precum şi misiunilor diplomatice acreditate în România. 
 (9)Informaţiile prevăzute la alin. (1) se eliberează, cu titlu gratuit, şi altor persoane juridice în afara celor 
menţionate la alin. (8), dacă acestea sunt prevăzute expres de lege. 
 (10)ONRC şi oficiile registrului comerţului eliberează, cu titlu gratuit, jurnaliştilor şi reprezentanţilor mijloacelor 
de informare în masă informaţii punctuale înregistrate în registrul comerţului, care pot fi utilizate numai în scopul 
informării opiniei publice. 
 Art. 12:(1)Următoarele informaţii cu privire la persoanele fizice şi juridice înregistrate în registrul comerţului 
sunt disponibile, cu titlu gratuit, prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului, pe pagina de internet a ONRC 
sau pe portalul de servicii online al acestuia: 
 a)firma şi forma juridică; 
 b)sediul social/profesional şi, în cazul sucursalelor, statul membru în care este înregistrat; 
 c)numărul de ordine din registrul comerţului, EUID şi codul unic de înregistrare; 
 d)starea; 
 e)pagina de internet, dacă există; 
 f)reprezentanţii legali ai persoanei juridice şi dacă aceştia sunt împuterniciţi să acţioneze împreună sau se-
parat, precum şi reprezentantul întreprinderii familiale; 
 g)sucursalele deschise în alt stat membru, inclusiv firma, numărul de înregistrare, EUID şi statul membru în 
care este înregistrată sucursala. 
 (2)Pentru registrele comerţului din statele membre, schimbul de informaţii prin intermediul sistemului de in-
terconectare este gratuit. 
 (3)Prin sistemul de interconectare, informaţiile privind obiectul de activitate al profesionistului vor fi puse la 
dispoziţie, în mod gratuit, autorităţilor din alte state membre. 
 Art. 13:(1)Informaţiile privind datele cu caracter personal care pot fi puse la dispoziţia publicului, cu referire 
la persoanele fizice care au calități/funcții în cadrul unui profesionist înregistrat în registrul comerțului, sunt: numele 
şi prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia şi statul de domiciliu, cu excepţia situaţiilor când solicitantul 
este o entitate care are acces la datele cu caracter personal, în condiţiile legii. 
 (2)Copiile sau copiile certificate de pe documentele depuse din dosarul profesionistului înregistrat în registrul 
comerţului, ce se eliberează solicitanţilor, conţin exclusiv: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia 
şi statul de domiciliu ale persoanelor care figurează în aceste documente, cu excepţia situaţiilor când solici-
tantul este o entitate care are acces la datele cu caracter personal, în condiţiile legii. 
 Art. 27:(4)Schimbul de informaţii cu autorităţile şi instituţiile publice, efectuat în baza unor protocoale de 
colaborare în scopul îndeplinirii unei obligaţii legale exprese, se realizează cu respectarea dispoziţiilor legislaţiei 
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 
 (5)Lista autorităţilor şi instituţiilor publice cu care ONRC încheie protocoale de colaborare se afişează pe 
pagina de internet a ONRC. 
 (6)Furnizările de informaţii, rapoartele istorice şi certificatele constatatoare eliberate de ONRC şi de oficiile 
registrului comerţului, precum şi copiile sau copiile certificate ale documentelor depuse în susţinerea cererilor de 
înregistrare vor conţine toate datele cu caracter personal înregistrate în registrul comerţului în cazul în care sunt 
transmise la solicitarea persoanelor vizate sau a instituţiilor sau a autorităţilor competente, în conformitate cu o obli-
gaţie legală, în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale sau în vederea exercitării funcţiei, iar către alte persoane fizice 
sau juridice, inclusiv de alte instituţii publice, în condiţiile art. 11 alin. (1), exclusiv următoarele date: numele şi pre-
numele, data şi locul naşterii, cetăţenia şi statul de domiciliu. 
 Art. 123: În vederea efectuării controlului de către autorităţile/instituţiile publice competente în domeniul au-
torizării funcţionării şi a verificării conformităţii celor declarate, oficiul registrului comerţului transmite acestora, pe cale 
electronică, informaţii din declaraţiile-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de 
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funcţionare/desfăşurare a activităţii la sediul social/profesional şi/sau sedii secundare sau, după caz, la terţi, şi datele 
de identificare a persoanelor înregistrate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării în registrul comerţului. 
 Art. 126: În vederea atribuirii codului unic de înregistrare de către ANAF, oficiile registrului comerţului tran-
smit, direct sau prin intermediul ONRC, pe cale electronică, ANAF datele referitoare la înregistrările efectuate în 
registrul comerţului şi cele conţinute în cererea de înregistrare fiscală, care constituie anexă la cererea de înregis-
trare. 
 ►OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 
   Pentru persoanele care se înscriu în registrul comerţului, ONRC solicită Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală transmiterea, în format electronic, a informaţiilor din cazierul fiscal al contribuabililor. Solicitarea cuprinde, în 
mod obligatoriu, următoarele informaţii: numele şi prenumele/denumirea şi codul numeric personal/codul de identifi-
care fiscală. (art. 8 alin.(2)). 
 ONRC comunică, în format electronic, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau unităţilor subordonate 
lista reprezentanţilor legali sau a reprezentanţilor desemnaţi din perioada în care au intervenit situaţiile de declarare 
a inactivităţii fiscale a persoanelor juridice sau a entităţilor fără personalitate juridică, în vederea înscrierii în cazierul 
fiscal. Înscrierea inactivităţii fiscale se face în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali ai persoanei juridice, precum şi 
al reprezentanţilor legali sau desemnaţi ai entităţilor fără personalitate juridică existenţi în perioada în care au inter-
venit situaţiile de declarare a inactivităţii fiscale. (art. 4 ). 
 ►Informațiile privind datele cu caracter personal ale persoanelor fizice care dețin calități/funcții în cadrul 
unui profesionist înregistrat în registrul comerțului sunt comunicate, în vederea îndeplinirii unei obligații 
legale/exercitării funcției lor oficiale, următoarelor categorii de destinatari: Ministerul Finanțelor Publice și structurile 
subordonate acestuia, autorități/instituții publice cu atribuții în supravegherea și controlul activităților economice 
desfășurate de profesioniștii înregistrați în registrul comerțului, autorităţi/instituții publice cu atribuţii în domeniul 
apărării, ordinii publice, securității naţionale şi justiţiei, autorități/instituții din administrația publică, instituții publice din 
domeniul sănătății și asigurărilor sociale de stat, instituții publice cu atribuții în domeniul realizării creanțelor bugetare, 
persoane fizice/juridice care justifică un interes legitim, la solicitarea acestora, prezentată în scris și motivată, cu 
respectarea prevederilor legale în domeniul protecției/prelucrării datelor cu caracter personal. Datele cu caracter 
personal comunicate acestora sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în 
care sunt prelucrate. 
 ►Informațiile privind datele cu caracter personal ale persoanei fizice care depune cererea în calitate de 
împuternicit de către profesionist, persoană fizică interesată/prejudiciată sau figurează înscrisă în formularul-tip la 
secțiunea privind persoana aleasă pentru comunicări (dar nu deține calități/funcții în cadrul unui profesionist 
înregistrat în registrul comerțului) sunt  comunicate autorităților/instituțiilor în drept potrivit legii, la cererea acestora 
prezentată în scris și motivată.  Datele cu caracter personal comunicate acestora sunt adecvate, relevante și limitate 
la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate 

 Stocarea datelor cu caracter personal: Informațiile înregistrate în registrul comerțului central 
computerizat/sistemul informatic integrat sunt stocate pe durată nelimitată. Cererile de înregistrare (formulare-tip) în 
registrul comerțului și documentele depuse în susținerea acestora sunt arhivate la dosarul profesionistului (în format 
hârtie și electronic). 
 Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal: În calitate de operator de date cu caracter personal, 
ONRC a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în scopul respectării tuturor dispozițiilor legale 
referitoare la protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal.  

        Drepturile persoanei vizate: dreptul de informare și acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea 
datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face 
obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a face plângere 
către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral Gheorghe 
Magheru nr. 28-30, sector 1, București).  
 Exercitarea drepturilor menționate, în condițiile și excepțiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016,  
mai sus se poate face printr-o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă prin poștă la adresa: București, Bd. Unirii, 
nr. 74, bl. J3b, tronson II+III, sector 3, cod poștal: 030837 sau  prin e-mail la adresa: datepersonale@onrc.ro. 
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