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BERC

MANUAL UTILIZARE PORTAL ONRC
SERVICIUL
BULETINUL ELECTRONIC AL REGISTRULUI COMERȚULUI

Abrevieri:
BERC - Buletinul Electronic al Registrului Comerțului
ONRC - Oficiul Național al Registrului Comerțului

Buletinul Electronic al Registrului Comerțului este un serviciu on-line prin care se realizează publicitatea legală a
actelor, înregistrărilor și informațiilor prevăzute în mod expres de actele normative în vigoare în sarcina Oficiului
Național al Registrului Comerțului.
Principalele servicii oferite de Buletinul Electronic al Registrului Comerțului sunt:
* Consultarea articolelor publicate ale profesioniștilor
* Consultarea buletinelor în care sunt publicate articolele profesioniștilor
* Obținerea documentului care atestă publicarea unui articol (dovadă publicării)
* Primirea de notificări la publicarea articolelor
* Obținerea unor rapoarte de interes
* Semnarea electronică a documentelor eliberate

Portalul online ONRC pune la dispoziție serviciul Buletinul Electronic al Registrului Comerțului care este
accesibil pentru orice utilizator care are cont în portal.
Pentru creare cont în portal se va consulta ghidul Manual creare cont Portal ONRC.
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În serviciul BERC există următoarele informații referitoare la efectuarea publicității legale:
•

Rezoluții privind înregistrări care nu conduc la modificarea actului constitutiv conform art.6 din OUG
nr. 116/2009

•

Rezoluții respingere/renunțate conform art.6 din OUG nr. 116/2009

•

Comunicare rezoluție de amânare conform art.7 alin.(5) din OUG nr. 116/2009, pentru cererea de
înregistrare depusă la ORCT

•

Societăți pentru care ONRC va solicita dizolvarea conform art. 237 alin.(2) din Legea nr. 31/1990

•

Societăți pentru care exista o hotărâre judecătorească de dizolvare, publicată conform art.237
alin.(3) din Legea nr. 31/1990
Societăți pentru care ONRC va solicita radierea conform art. 260 sau art. 237 alin.(8) din Legea nr.
31/1990

•
•

Societăți pentru care există o hotărâre judecătorească de radiere conform art.237 alin.(8) din Legea
nr. 31/1990, publicate conform art.237 alin.(10)

•

Rezoluții privind numirea/revocarea/înlocuirea lichidatorului, (admise/respinse) pronunțate în
condițiile art. 237 alin (7) din Legea nr. 31/1990

•

Rezoluții pronunțate conform art.260 Legea nr. 31/1990 (acțiuni ale lichidatorului: depunere
specimen de semnătura, raport privind stadiul lichidării, rezoluția de radiere)

•

Hotărâri judecătorești de radiere publicate conform art.260 alin.(8) din Legea nr. 31/1990

•

Rezoluții privind amendarea lichidatorilor conform art.260 alin.(5) și (6) din Legea nr. 31/1990

•

Situații financiare de lichidare publicate în condițiile art. 263 alin.(1) din Legea nr. 31/1990

•

Proiect de divizare conform art.242 alin.(2) indice (3) din Legea nr. 31/1990

•

Proiect de fuziune conform art.242 alin.(2) indice (3) din Legea nr. 31/1990

•

Indicatorii economico-financiari necesari efectuării publicității legale conform art.185 alin.(3) din
Legea nr. 31/1990

•

Rezoluții de radiere conform art.V din Legea nr. 152/2015

•

Încheierile judecătorului delegat de numire/revocare/înlocuire a lichidatorului, (admise/respinse)
pronunțate în condițiile art. 31 alin (4) din Legea nr. 359/2004, la cererea creditorilor bugetari

•

Persoane juridice pentru care exista o hotărâre judecătorească de radiere, în condițiile Legii nr.
359/2004 - art. 31(5)
Publicitate - Alte cazuri
Societăți care au o hotărâre judecătorească de radiere, conform art.3 alin. (5) sau art. 4 alin.(3) din
Legea nr. 314/2001
Comercianții persoane fizice pentru care există o rezoluție de radiere în condițiile art.39 din OUG nr.
44/2008
Radieri din oficiu pentru PFA/II conform art. II, alin.(6) din Legea nr. 182/2016
Societăți pentru care există o hotărâre judecătorească de radiere, în conformitate cu art.VI din OUG
nr. 43/2010

•
•
•
•
•
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După logare în portal.onrc.ro. va recomandăm să urmați pașii de mai jos:

La accesarea link-ului "Buletinul electronic al Registrului Comerțului" sunteți direcționat pe pagina de publicitate
legală.
În meniul principal se regăsesc secțiunile prezentate mai jos.
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I. În secțiunea "Publicații" există mai multe moduri de a obține informația despre publicitate, astfel:
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I.A. pentru modulele de obținere a informației privind publicitatea legală "Vizualizare articole", "Consultare
articole profesionist" și "Consultare articole buletin" se deschide o fereastră cu mai multe criterii de căutare.

Utilizatorul introduce criterii de căutare ale profesionistului. Aveți nevoie de una dintre cele 5 combinații:

1) județ + denumire;
sau
2) cod unic de înregistrare (CUI);
sau
3) Număr de ordine în RC;
sau
4) județ + numărul cererii + anul cererii;
sau
5) perioada de publicare
Se apasă butonul "Caută".
Aplicația va afișa categoriile de publicitate unde profesionistul are deja făcute publicități sau profesionistul/lista
profesioniștilor care îndeplinesc criteriile căutate sau, în funcție de criteriile căutate și de tipul de publicații ca în
pozele de mai jos.

categoriile de publicități
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- în cazul în care pagina întoarce o lista de înregistrări se pot efectua căutări suplimentare pe câmpurile care au
sub eticheta textul "Filtrează după <numele coloanei>" astfel:
Exemplu:
a) în "număr cerere" se scrie doar începutul cererii sau tot numărul, în funcție de ce se caută
b) în "data cerere" se scrie data cerere
c) combinație a) + b) sau orice alta combinație se dorește
- după se acționează butonul "Filtrează"

profesionistul/listă de profesioniști

Pentru a vizualiza documentul publicat (rezoluție, hotărâre judecătorească sau bilanț de lichidare) se procedează
astfel:

1. pentru liste de profesioniști - obținute din modulul "Consultare articole profesioniști":
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a) se selectează un profesionist din lista și se acționează butonul "Căutare documente publicate"

b) căutarea va returna categoriile de publicități în care profesionistul selectat are publicități efectuate

c) pentru vizualizare se dă click pe numele categoriei de publicitate, iar sub categoria respectivă se aduc
informațiile despre toate publicitățile efectuate la acea categorie.

d) pentru a descărca documentul publicat (rezoluție, hotărâre judecătorească, bilanț de lichidare), se
deplasează cu mouse-ul secțiunea de pagina cu publicități în dreapta până la capătul paginii.

e) se da click pe cele trei puncte pentru a se descărca documentul dorit.
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In funcție de tipul de publicitate se pot descărca 5 tipuri de documente dacă publicitatea s-a efectuat în BERC:
Descarcă document - descarcă rezoluția, hotărârea judecătorească sau bilanțul de lichidare în funcție de
categoria de publicitate.
Pentru categoriile:
"Comunicare rezoluție de amânare conform art.7 alin.(5) din OUG nr. 116/2009, pentru cererea de înregistrare
depusă la ORCT",
"Societăți pentru care ONRC va solicita dizolvarea conform art. 237 alin.(2) din Legea nr. 31/1990",
"Societăți pentru care ONRC va solicita radierea conform art. 260 sau art. 237 alin.(8) din Legea nr. 31/1990"
și
"Indicatorii economico-financiari necesari efectuării publicității legale conform art.185 alin.(3) din Legea
31/1990" - nu exista document de descărcat.
Informațiile specifice acestor tipuri de publicități se regăsesc în următoarele documente descărcabile: buletinul
electronic și în extrasul buletinului electronic publicat.
Descarcă dovada - document care certifică publicarea unui act într-un buletin electronic.
Descarcă buletin - se descarcă buletinul electronic în format .pdf, semnat electronic în care este publicat
respectivul act. Buletinul conține datele de identificare ale profesioniștilor, datele privind categoria de publicitate
precum și documentele publicate în acel număr.
Descărcare sumar buletin - se descarcă sumarul buletinului electronic în format .pdf semnat electronic. Acesta
cuprinde sumarul denumirilor profesioniștilor ordonați alfabetic pe județe.
Descarcă extrasul - extrasul din Buletinul Electronic al Registrului Comerțului nr.... din data......care cuprinde numai
publicarea actului în cauză în buletin.

f) când documentul publicat are o corecție, iar aceasta se publică în BERC, la click pe cele trei puncte se va afișa:
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"Mergi la articol care corectează" - link către documentul care corectează document publicat

- click pe link și veți fi direcționat către categoria de publicitate în care s-a publicat documentul corectat.

"Mergi la articol corectat" - link către documentul inițial, care a fost corectat.

2. pentru categorii de publicități - obținute din modulul "Vizualizare articole"
Se procedează ca în cazul "1. pentru liste de profesioniști:" punctele c) - e)

3. pentru liste de buletine - obținute din modulul "Consultare articole buletin"

a) se selectează un profesionist din lista și se acționează butonul "Căutare documente publicate"
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b) căutarea va returna buletinele în care profesionistul selectat are publicități efectuate

c) se acționează butonul "Selectează buletin", căutarea va returna categoriile în care profesionistul are
publicități efectuate în buletinul selectat

- se urmează pașii de la "1. pentru liste de profesioniști:" punctele c) - e)
I.B. pentru modulul de obținere a informației privind publicitatea legală "Vizualizare buletine",
a) se deschide o fereastră în care se scriu numărul și anul Buletinului Electronic al Registrului Comerțului în
care s-a publicat documentul căutat și se acționează butonul caută.
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b) se afișează buletinul căutat. Din acest ecran se descarcă buletinul în format electronic dând click pe butonul
"Descarcă buletin" sau sumarul buletinului căutat prin click pe butonul "Descarcă sumar buletin".

Descarcă buletin - se descarcă buletinul electronic în format .pdf, semnat electronic. Buletinul conține datele de
identificare ale profesioniștilor, datele privind categoria de publicitate precum și documentele publicate în acel
număr.
Descărcare sumar buletin - se descarcă sumarul buletinului electronic în format .pdf semnat electronic. Acesta
cuprinde sumarul denumirilor profesioniștilor ordonați alfabetic pe județe.

c) pentru a verifica dacă buletinul a avut republicări se da click pe cele trei puncte
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II. În secțiunea "Notificări" se primesc notificări cu privire la publicitatea actelor pentru profesioniștii la
care ne-am abonat în secțiunea " Abonare notificare publicări".

a) se vor afișa toate notificările pentru profesioniștii la care ne-am abonat
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b) pentru a se vizualiza mai multe detalii, se va da click în caseta notificării

III. În secțiunea "Abonare notificare publicări" se fac abonări la profesioniști pentru a primi notificări în
momentul în care se publică un buletin electronic în care profesionistul are un document publicat.

a) se caută un profesionist după unul dintre criteriile afișate
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b) căutarea întoarce datele de identificare ale acestuia

c) pentru abonare se bifează căsuța din dreapta de pe linia cu datele profesionistului, după se primește
un mesaj de genul "Utilizatorul s-a abonat OK".

d) când se dorește dezabonarea se vor urma pașii de mai sus, dar se va debifa căsuța și mesajul va fi
"Utilizatorul s-a dezabonat OK".
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IV. Secțiunea Generare raport – pentru obținerea unor rapoarte de interes și anume:
-

Articole publicate pentru un profesionist
Articole publicate pe o anumită categorie de publicitate
Se selectează raportul și formatul.

- se selectează formatul în care se dorește raportul

a) Pentru raportul Articole publicate pentru un profesionist, se introduc criterii de căutare ale
profesionistului
Aveți nevoie de una dintre cele 5 combinații:
1)județ + denumire; sau 2)cod unic de înregistrare (CUI); sau 3)Număr de ordine în RC; sau 4)județ + numărul
cererii + anul cererii; sau 5)perioada de publicare
Se apasă butonul "Caută" ca în figura de mai jos.
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Se selectează un profesionist din lista și se acționează butonul "Descarcă raportul"

b) Pentru raportul Articole publicate pe o anumită categorie de publicitate, se introduc criterii de căutare
și anume, format raport, categoria de publicitate, data de început publicare, data de sfârșit publicare, număr
buletin, an buletin și județ ca în figura de mai jos
Se acționează butonul "Descarcă raportul".
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