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INFORMARE  

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
(cereri având ca obiect furnizarea de informații privind datele înregistrate în Registrul beneficiarilor reali/accesul la datele înregistrate în 

Registrul beneficiarilor reali) 

     

 

 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 cererii/depunerea documentelor atașate, sunt prelucrate în scopul îndeplinirii principalelor 
obligații/atribuții/funcții specifice registrului comerțului în ceea ce privește furnizarea de informații privind datele 
înregistrate în Registrul beneficiarilor reali, asigurarea accesului online la datele înregistrate în Registrul beneficiarilor 
reali, în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și 
completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, ale Legii nr. 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 și ale Ordinului ministrului justiției nr. 7.323/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: 
 ►Legea nr. 265/2022 – Art.24 lit. m): ONRC are următoarele atribuții: (…) m) furnizarea de informații și/sau 
documente din Registrul beneficiarilor reali. 
 ► Legea nr. 129/2019 - Art. 19: 
 - alin.(8) Accesul la Registrul beneficiarilor reali este asigurat, în conformitate cu normele privind protecţia 
datelor cu caracter personal: 
 a) autorităţilor care au competenţe de supraveghere şi control, organelor judiciare, în condiţiile Legii nr. 
135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, şi Oficiului, în timp util, fără 
nicio restricţie şi fără a alerta persoana în cauză; 
 b) entităţilor raportoare atunci când aplică măsurile de cunoaştere a clientelei; 
 c) oricărei persoane fizice sau juridice. 
 - alin(82) Accesul la Registrul beneficiarilor reali este asigurat, în conformitate cu normele privind protecţia 
datelor cu caracter personal, persoanelor fizice sau juridice îndreptăţite conform alin. (8) lit. c) şi alin. (81) lit. c) şi d), 
după caz, cu condiţia înregistrării online şi plăţii unei taxe/unui tarif administrativ(e) stabilit(e) de autorităţile prevăzute 
la alin. (5), care nu trebuie să depăşească costurile administrative asociate punerii la dispoziţie a informaţiilor, inclusiv 
costurile de întreţinere şi dezvoltare a registrului. Procedura privind înregistrarea online şi cuantumul taxei/tarifului se 
aprobă prin ordin al ministrului justiţiei sau prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, după 
caz. 
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 - alin.(9) Persoanele fizice şi juridice prevăzute la alin. (8)  au drept de acces la numele şi prenumele, luna 
şi anul naşterii, naţionalitatea şi ţara de reşedinţă ale beneficiarului real, precum şi la informaţiile privind natura şi 
amploarea interesului generator de beneficii deţinut, în cazul persoanelor fizice şi juridice prevăzute la alin. (8) lit. c) 
nefiind necesară justificarea unui interes în obţinerea datelor. 
 ►Ordinul ministrului justiției nr. 7.323/C/2020 – Procedura de înregistrare online în vederea accesului la 
Registrul beneficiarilor reali se aplică: 
  - persoanelor fizice sau juridice prevăzute la art. 19 alin.(8) lit. c) din Legea nr. 129/2019; 
  - autorităților care au competențe de supraveghere și control, organelor judiciare prevăzute la art. 19 
alin.(8) lit.a) din Legea nr. 129/2019, dacă optează pentru accesarea online a Registrului privind beneficiarii reali; 
  - entităților raportoare prevăzute la art. 5 din Legea nr. 129/2019, atunci când aplică măsurile de 
cunoaștere a clientelei, dacă optează pentru accesarea online a Registrului beneficiarilor reali. 
 Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal: art. 6 alin. (1) lit.c) 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, respectiv la imposibilitatea accesării online a Registrului beneficiarilor 
reali.  
 Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate: 
 ►Informațiile privind datele cu caracter personal ale persoanelor fizice care solicită informații privind datele 
înregistrate în Registrul beneficiarilor reali, sunt comunicate autorităților/instituțiilor în drept, în vederea îndeplinirii 
unei obligații legale/exercitării funcției lor oficiale, la cererea acestora, prezentată în scris și motivată, cu respectarea 
prevederilor legale în domeniul protecției/prelucrării datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal 
comunicate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.   
 ►Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt transferate către țări terțe sau organizații 
internaționale, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege care impun această obligație operatorului de date cu 
caracter personal. 
 ►Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 persoanele fizice/juridice cărora le sunt divulgate 
date cu caracter personal  sunt considerate destinatari ai datelor, astfel că operatorul de date cu caracter personal 
are obligația de a comunica persoanei vizate, la cererea acesteia, toate informațiile prevăzute la art. 15 din actul 
normativ menționat. (Art. 4 pct. 9: "destinatar" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau 
alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. 
Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite 
anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor 
date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în 
conformitate cu scopurile prelucrării). 
 Stocarea datelor cu caracter personal: Informațiile înregistrate în registrul comerțului central 
computerizat/sistemul informatic integrat sunt stocate pe durată nelimitată. Cererile (în format hârtie) având ca obiect 
eliberarea de informații sunt arhivate și păstrate conform nomenclatorului arhivistic al operatorului de date cu caracter 
personal. 
 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 persoanelor fizice 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. 
 
Referitor la datele cu caracter personal ale persoanelor fizice înregistrate în Registrul beneficiarilor reali, la 
care aveți acces/vă sunt divulgate, vă aducem la cunoștință următoarele:  
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 ►Documentele/informațiile conțin date cu caracter personal a căror prelucrare intră sub incidența 
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).  
 ►În conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019, informațiile înregistrate în Registrul beneficiarilor reali 
sunt eliberate cu respectarea legislației în vigoare privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal,  în 
scopul prevenirii și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter 
personal în alte scopuri, cum ar fi cele comerciale. 
 ►Informaţiile privind datele cu caracter personal care pot fi puse la dispoziţia persoanelor fizice și juridice 
conform art. 19 alin. (9) din Legea nr. 129/2019, cu referire la persoanele fizice care au calitatea de beneficiar real 
înregistrat în Registrul beneficiarilor reali, sunt: numele şi prenumele, luna şi anul naşterii, naţionalitatea şi ţara de 
reşedinţă ale beneficiarului real, precum şi la informaţiile privind natura şi amploarea interesului generator de beneficii 
deţinut. 
 ►Aveți obligația de a proteja, conserva, utiliza și prelucra datele cu caracter personal în conformitate 
cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date. 
 


