CONTRACT nr. _______________ / ___________________
privind furnizarea de informaŃii din Buletinul Procedurilor de InsolvenŃă,
în format electronic
1. PărŃile:
Oficiul NaŃional al Registrului ComerŃului (ONRC) cu sediul în Bucureşti, B-dul Unirii nr. 74, Bl. J3b.
Tr. II+III, sector 3, cod poştal RO 030387, telefon 021-316.08.04, fax 021-316.08.03, 021-316.08.07,
cod de identificare fiscală 14942091, reprezentat prin Silvia - Claudia Călin - Mihalcea, în calitate de
director general, şi Georgeta Bălan, în calitate de director economic, în calitate de FURNIZOR şi
_____________________________________________________________________, având sediul în
__________________________________________________________________________________,
având număr de identificare _____________________________, CIF __________________________,
telefon___________, fax ________________, cont bancar __________________________, deschis la
_____________________________________________________, cod poştal ___________________,
reprezentată prin ___________________________________________, în calitate de director general
şi _______________________________, în calitate de director economic, în calitate de BENEFICIAR,
Au convenit încheierea prezentului contract, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.521/C/2007 al
Ministrului JustiŃiei privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea de copii de pe Buletinul Procedurilor de
InsolvenŃă, copii certificate de pe actele de procedură publicate şi furnizarea de informaŃii din Buletinul
Procedurilor de InsolvenŃă, în următoarele condiŃii :
2. Obiectul contractului
2.1. Furnizorul se angajează să presteze serviciul de furnizare informaŃii din Buletinul Procedurilor de
InsolvenŃă, în format electronic, respectiv următoarele _______________________________________
__________________________________________________________________________________
conform Anexei nr. 3 pct. 2 lit.______ din actul normativ mai sus menŃionat, iar beneficiarul să plătească
contravaloarea acestui serviciu conform condiŃiilor stipulate de furnizor şi tarifelor în vigoare.
Transmiterea informaŃiilor se realizează ________________________(lunar, bilunar, săptămânal) după
cum urmează :
• Lot 1 : pentru intervalul _________________________ ale lunii, în maxim trei zile lucrătoare
de la data de ______ a lunii;
• Lot 2 : pentru intervalul _________________________ ale lunii, cel mai târziu în a treia zi
lucrătoare a lunii următoare celei pentru care s-a realizat transmisia.
2.2. Furnizorul va transmite Beneficiarului informaŃiile mai sus precizate ca urmare a înregistrării la
Buletinul Procedurilor de InsolvenŃă a primului şi oricărui act de procedură. În cazuri excepŃionale, când
serviciul este indisponibil din cauza unor lucrări tehnice sau din motive independente de Oficiul NaŃional
al Registrului ComerŃului, transmiterea informaŃiilor se va realiza în maximum 24 de ore din momentul
încetării cauzelor care au condus la indisponibilitatea serviciului, ONRC obligându-se să anunŃe în scris
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Beneficiarului imposibilitatea de furnizare a informaŃiei, cauza acesteia şi momentul când se va relua
furnizarea informaŃiei.
3. ModalităŃile de furnizare a serviciului
InformaŃiile care fac obiectul prezentului contract se transmit de către furnizor la intervalele de timp
stabilite la art. 2 pe adresa de e-mail ___________________________________________, persoanele
de contact fiind stabilite la art 6.6. din prezentul, în format fisier.txt .
Orice modificare a adresei de e-mail se va transmite la ONRC în timp util, capacitatea căsuŃei poştale
trebuie să fie de minimum 20 MB, iar conexiunea la Internet trebuie să fie cu o capacitate de cel puŃin
64 Kbps, astfel încât să se asigure permanent condiŃiile optime de primire a informaŃiilor în cauză, în caz
contrar furnizorul fiind exonerat de răspundere.
4. Tarife, condiŃii şi termene de plată
4.1. Tarifele pentru furnizarea informaŃiilor din Buletinul Procedurilor de InsolvenŃă, în format electronic,
sunt cele prevăzute de Ordinul nr. 521/C/2007 al Ministrului JustiŃiei privind aprobarea tarifelor pentru
eliberarea de copii de pe Buletinul Procedurilor de InsolvenŃă, copii certificate de pe actele de procedură
publicate şi furnizarea de informaŃii din Buletinul Procedurilor de InsolvenŃă, astfel cum sunt identificate
la art. 2 din prezentul contract, respectiv un tarif de 7 lei/criteriu +3 lei/debitor , la care se aplică
reduceri de 50%, 30%, respectiv 20%, în funcŃie de numărul debitorilor comunicaŃi Beneficiarului, în
condiŃiile şi termenii stabiliŃi în art. 2 din prezentul contract, după caz.
Pentru informaŃiile furnizate pentru intervalul _______________ ale lunii, furnizorul întocmeşte nota de
calcul potrivit tarifelor mai sus menŃionate şi emite beneficiarului factura fiscală de avans. Aceasta se
achită prin ordin de plată, etc. în maximum 5 zile lucrătoare de la primire, iar o copie de pe ordinul de
plată se transmite la ONRC la nr. de fax 021/3160807.
Pentru informaŃiile furnizate pentru intervalul _______________ ale lunii, furnizorul întocmeşte nota de
calcul şi factura fiscală de regularizare, reducerea fiind aplicată la numărul total de informaŃii transmise
în intervalul _______________ ale lunii. Factura fiscală de regularizare urmează a fi achitată în aceleaşi
condiŃii ca şi factura fiscală de avans.
Tarifele se achită în contul ONRC – IBAN RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la Trezorerie
Sector 3 Municipiul Bucureşti, cu specificaŃia „c/val. contract furnizare informaŃii BPI
nr.______________ / _______________.”
4.2. Modificarea tarifelor pentru furnizarea de informaŃii din Buletinul Procedurilor de InsolvenŃă se poate
face prin ordin al Ministrului JustiŃiei şi determină modificarea de drept şi în mod corespunzător a
tarifelor stabilite prin prezentul contract. Modificarea cuantumului tarifelor existente la data încheierii
prezentului, obligă Furnizorul sa înştiinŃeze în scris Beneficiarul asupra acestor modificări. Beneficiarul
are obligaŃia de a transmite în maxim trei zile lucrătoare de la primirea noilor tarife acceptul asupra
acestora. În situaŃia în care acceptul nu este transmis în termenul de trei zile, părŃile de comun acord
hotărăsc asupra derulării contractului în maxim 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului în care
Beneficiarul poate transmite acceptul. Expirarea termenului de şase zile lucrătoare de la data notificării,
fără exprimarea acceptului sau a semnării unui act adiŃional conduce la încetarea de drept a contactului.
4.3. Restituirea sumelor plătite în plus în vederea realizării unei furnizări de informaŃii care nu a mai fost
efectuată se face în condiŃiile procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate de autorităŃi
şi instituŃiile publice reorganizate ca instituŃii publice finanŃate integral de la bugetul de stat, aprobate
prin ordin al ministrului finanŃelor publice.
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5. Drepturi şi obligaŃii
5.1. Furnizorul îşi rezervă dreptul de a opri serviciul de furnizare a Buletinului Procedurilor de InsolvenŃă
pentru remedierea unor defecŃiuni tehnice ocazionate de funcŃionare. În această situaŃie Furnizorul va
notifica Beneficiarul asupra suspendării serviciului. Termenul suspendării serviciului de furnizare nu
poate depăşi cu mai mult de 3 zile termenele de furnizare a informaŃiilor astfel cum au fost stabilite la
art. 2 din prezentul contract, în caz contrar urmând a fi transmise informaŃiile existente până la data
suspendării serviciului, pe tip de suport CD.
5.2. Furnizorul se obligă să asigure :
a) instruirea şi asistenŃa tehnică în utilizarea serviciului;
b) furnizarea informaŃiilor ce fac obiectul contractului la termenele şi condiŃiile prevăzute în prezentul ctr.
c) notificarea Beneficiarului asupra noilor tarife, în cazul prevăzut la art. 4.2.
d) să păstreze confidenŃialitatea tuturor informaŃiilor referitoare la prezentul contract, precum şi a
oricăror date, informaŃii, soluŃii sau fapte cu privire la activitatea Beneficiarului ca urmare a derulării
prezentului contract. Prestatorul este Ńinut de prezenta obligaŃie atât în perioada de derulare a
prezentului contract, cât şi după încetarea acestuia, pe termen nelimitat, sub sancŃiunea plăŃii de daune
interese. Prezentul articol nu se aplica în situaŃia solicitării contractului şi/sau informaŃiilor cuprinse în
acesta de către organele abilitate cu cercetarea si urmărirea penală precum şi alte organe abilitate
pentru soluŃionarea unor cauze potrivit dispoziŃiilor legale în materie
e) se obligă să nu folosească şi/sau să nu proceseze în nici un fel numele şi/sau logo-ul Beneficiarului
în orice activitate de marketing, publicitate sau orice alta activitate, fără acordul prealabil scris al
Beneficiarului pentru fiecare caz în parte, acord pe care Beneficiarul îl poate retrage în orice moment.
Retragerea acordului nu produce efecte pe perioada cât acesta a funcŃionat, precum şi până la
finalizarea activităŃilor pentru care a fost acordat. Această prevedere este obligatorie în timpul derulării
prezentului contract, cât şi ulterior încetării acestuia, sub sancŃiunea plăŃii de daune interese.
f) declară şi garantează Beneficiarului, sub sancŃiunea plăŃii de daune interese, că deŃine toate
drepturile şi autorizaŃiile necesare în vederea încheierii şi executării prezentului contract şi că
persoanele care semnează prezentul contract au calitatea şi capacitatea necesară pentru angajarea în
mod valabil al prestatorului.
5.3. Beneficiarul se obligă să asigure :
a) legătura la Internet;
b) în cazul folosirii datelor în studii, documentare, să indice clar şi vizibil sursa informaŃiei;
c) să respecte condiŃiile stipulate în contract;
d) să comunice eventualele schimbări ale datelor de identificare, în timp util;
e) plata informaŃiilor furnizate conform prevederilor contractuale.
f) să păstreze confidenŃialitatea tuturor informaŃiilor referitoare la prezentul contract, precum şi a
oricăror date, informaŃii, soluŃii sau fapte cu privire la activitatea Furnizorului ca urmare a derulării
prezentului contract. Beneficiarul este Ńinut de prezenta obligaŃie atât în perioada de derulare a
prezentului contract, cât şi după încetarea acestuia, pe termen nelimitat, sub sancŃiunea plăŃii de daune
interese. Prezentul articol nu se aplica în situaŃia solicitării contractului şi/sau informaŃiilor cuprinse în
acesta de către organele abilitate cu cercetarea si urmărirea penală precum şi alte organe abilitate
pentru soluŃionarea unor cauze potrivit dispoziŃiilor legale în materie.

3

g) se obligă să nu folosească şi/sau să nu proceseze în nici un fel numele şi/sau logo-ul Furnizorului în
orice activitate de marketing, publicitate sau orice alta activitate, fără acordul prealabil scris al
Furnizorului pentru fiecare caz în parte, acord pe care Furnizorul îl poate retrage în orice moment.
Retragerea acordului nu produce efecte pe perioada cât acesta a funcŃionat, precum şi până la
finalizarea activităŃilor pentru care a fost acordat. Această prevedere este obligatorie în timpul derulării
prezentului contract, cât şi ulterior încetării acestuia, sub sancŃiunea plăŃii de daune interese.
h) declară şi garantează Furnizorului , sub sancŃiunea plăŃii de daune interese, că deŃine toate drepturile
şi autorizaŃiile necesare în vederea încheierii şi executării prezentului contract şi că persoanele care
semnează prezentul contract au calitatea şi capacitatea necesară pentru angajarea în mod valabil al
Beneficiarului.
6. Alte clauze
6.1. Furnizorul nu răspunde pentru neîndeplinirea obligaŃiilor sale, urmare întreruperii conexiunii în
reŃea, imposibilităŃii tehnice de conexiune, precum şi urmare neîndeplinirii obligaŃiilor de către beneficiar
aşa cum sunt prevăzute la art. 5.3.
6.2. Încetarea contractului. Contractul încetează de drept fără nici o altă formalitate şi fără intervenŃia
altor instituŃii, în următoarele cazuri :
•

la data expirării termenului stipulat in contract;

•

prin acordul părŃilor;

•

în caz de forŃă majoră, intervenită pentru o durată mai mare de 15 zile, care
împiedică realizarea clauzelor contractuale, dacă părŃile nu stabilesc altfel,
certificată în condiŃiile legii;

•

în cazul în care una din părŃi nu-şi execută întocmai obligaŃiile contractuale mai
mult de 15 zile.

•

prin rezilierea unilaterală,cu acordarea unui preaviz de 30 de zile;

6.3. Clauzele prezentului contract pot fi modificate, cu acordul ambelor părŃi prin acte adiŃionale.
6.4. InformaŃiile înregistrate în Buletinul Procedurilor de InsolvenŃă sunt cele cuprinse în actele de
procedură emise de instanŃele judecătoreşti şi practicienii în insolvenŃă, astfel încât orice modificare a
acestora de către persoanele emitente conduce la actualizarea bazei de date a Buletinului Procedurilor
de InsolvenŃă. Dacă actualizarea bazei de date priveşte şi informaŃiile care fac obiectul prezentului
contract, se va proceda la transmiterea acestora astfel actualizate, în condiŃiile prezentului contract, fără
aplicarea unor tarife suplimentare faŃă de informaŃiile deja facturate.
6.5. Eventualele diferende în legătură cu prezentul contract se soluŃionează pe cale amiabilă. În caz
contrar, aceste litigii vor fi supuse spre soluŃionare instanŃei judecătoreşti competentă de la sediul
furnizorului.
6.6. Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a vreunei obligaŃii asumate de oricare din părŃile
contractante potrivit prezentului contract atrage obligaŃia părŃii în culpă de a plăti penalităŃi în cuantum
de 0,1% pe zi de întârziere, fără a putea depăşi valoarea prestării neexecutate sau executate
necorespunzător , inclusiv în cazul întârzierilor la plată.
6.7. Orice notificare ce se vrea a fi transmisă şi care se referă la prezentul contract, va fi transmisă
personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin fax cu confirmare de primire.
6.8. Niciuna dintre părŃi nu poate transfera sau cesiona drepturile, beneficiile şi/sau obligaŃiile sale
conform prezentului Contract fără acordul prealabil scris al celeilalte părŃi. Cu toate acestea, drepturile şi
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obligaŃiile care rezultă din prezentul Contract se transmit de drept şi în mod automat, fără obŃinerea nici
unui acord, către alte entităŃi rezultate urmare reorganizării voluntare, forŃate sau urmare aplicării unor
dispoziŃii legale, a părŃilor prezentului contract. Prezenta clauză reprezintă acordul
Furnizorului/Beneficiarului anticipat şi expres exprimat in acest sens
6.9. Persoanele împuternicite să urmărească îndeplinirea prevederilor prezentului contract sunt :
- din partea Furnizorului :
• dl. ____________________ referent specialist (e-mail : __________________);
• dl. ____________________, analist programator (e-mail : ____________________);
• comunicările scrise se vor face la fax 021–316.08.07.
- din partea Beneficiarului :
• ________________________________________ (email: ______________________)
• ________________________________________ (email: ______________________)
• comunicările scrise se vor face la fax _______________________________.
Modificarea persoanelor de contact obliga părŃile sa notifice celeilalte părŃi numele şi adresele de mail al
noilor împuterniciŃi.
6.10. Prezentul contract este valabil pe o perioadă de ________________ ani, cu începere de la
___________________, cu posibilitate de prelungire automată a termenului cu perioadă egală cu cea
iniŃială, în cazul în care nici una din părŃi nu notifică expres încetarea contractului.
Încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Furnizor,

Beneficiar,

Oficiul NaŃional al Registrului ComerŃului
Pentru
Silvia-Claudia Călin-Mihalcea,
Director General
Semnează
Valentina Burdescu,
Director Direcția Buletinul Procedurilor de Insolvență
DirecŃia Contencios,
Director Bogdan Mihail Burdescu
DirecŃia Economică,
Director Georgeta Bălan
DirecŃia BPI,
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