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COMANDĂ 
abonament la Buletinul Procedurilor de Insolvență, 

Secțiunea Persoane juridice - conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire  
a insolvenţei şi de insolvenţă pe suport electronic 

Către, 
OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI 
B-dul Unirii, nr. 74, Bl.J3b, tr. II+III, sect. 3, cod poştal RO 030837, Bucureşti, telefon 021-316.08.17, fax 316.08.07, website: 
www.buletinulinsolventei.ro, portal de servicii on-line http://portal.onrc.ro, e-mail: furnizare.bpi@onrc.ro,.  

Solicitant___________________________________________________, CUI/CIF/CNP_________________________
                                                  (denumire firmă/instituție/nume, prenume) 
cu sediul/domiciliul în _______________________str. ___________________nr.________bl._____sc.____ etaj_____ ap.______ 
judeţ/sector _________________telefon_______________________________e-mail corespondență_______________________, 
prin reprezentant ______________________________________, solicită furnizarea Buletinului Procedurilor de Insolvenţă, 
Secţiunea Persoane juridice - conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă pe suport 
electronic, pe bază de abonament, pe perioadă de: 

   30 zile, de la data_______________până la_______________; 
   90 zile, de la data_______________până la_______________; 
 365 zile, de la data_______________până la_______________. 
Plata abonamentului s-a efectuat prin: 
- ordinul de plată nr._______________/______________; 
- chitanţa fiscală nr._______________/_______________, 

în contul ONRC – IBAN RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la Trezorerie Sector 3 Municipiul Bucureşti / cod de 
identificare fiscală 14942091. 

Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, Secţiunea Persoane juridice - conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă se accesează on-line, prin autentificare pe portalul http://portal.onrc.ro, secţiunea Servicii 
on-line BPI PJ, Serviciul Buletinul Procedurilor de Insolvenţă online PJ, pe baza  de user şi parolă. 
Date cont creat în portal pentru acces online la BPI PJ: 
nume de utilizator:________________________________________________________________________________________ 
adresă de e-mail: _________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Date de facturare2: Nume și Prenume/Firmă/Instituție publică ......................................................................................................... 
CNP/CUI/CIF.....................................................................................  e-mail ...................................................................................... 
Banca .......................................................................................  CONT IBAN .....................................................................................  
2 Factura fiscală se emite pentru persoana indicată, iar în cazul în care nu sunt completate datele de facturare, aceasta se emite pe numele persoanei care efectuează 
plata 
 

*) Notă: Completarea corectă a adresei de e-mail este obligatorie şi orice modificare a acesteia se va transmite la O.N.R.C. în timp util, 
în caz contrar furnizorul fiind exonerat de răspundere.Căsuţa poştală trebuie să fie de minimum 20 MB, iar conexiunea la 
Internet va fi permanentă, cu o capacitate de cel puţin 64 Kbps. Solicitantul se obligă să nu redistribuie sau comercializeze 
datele obţinute de la O.N.R.C., cu titlu oneros sau gratuit, către terţi. 
 
 

       Data                  Semnătura 
_____________________                     ____________________ 
 
 

Înregistrare O.N.R.C. 
Nr. :_____________________________ 
Data :____________________________ 

Prelucrarea1 datelor cu caracter personal 
Am fost informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în scopul soluționării prezentei cereri. 
Nume și prenume: ____________________________________________________________________________________________ 
Data ________________________________________                  Semnătura________________________________ 
 
1 Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice 
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 
privind protecţia datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, 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. Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal se 
consultă pe pagina de internet www.onrc.ro la Secțiunea „Date cu caracter personal”. 
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INFORMARE  
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

(cereri având ca obiect: eliberarea de copii ale Buletinului Procedurilor de Insolvență/copii certificate ale actelor de procedură publicate în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență/furnizarea de informații din Buletinul Procedurilor de Insolvență; asigurarea accesului online la 

serviciul de furnizare a Buletinului Procedurilor de Insolvenţă  
Secţiunile: Persoane juridice - conform Legii nr. 85/2014  privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă - BPI PJ/ 

“Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”- BPI PF)     
 

 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 îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în actele normative care reglementează activitatea registrului comerțului, 
inclusiv activitatea de furnizarea a Buletinului Procedurilor de Insolvență - în ansamblu, Oficiul Național al Registrului 
Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale/birourile teritoriale colectează, procesează și 
prelucrează date și informații, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cărora le sunt aplicabile prevederile 
Regulamentului (UE) 2016/679 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 punctul 2 din Regulamentul (UE) 2016/679, 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 adresele http://www.onrc.ro, secțiunea Legislație și http://www.bpi.ro, secțiunile Acte normative care 
reglementează BPI, Acte normative incidente BPI. 
 Pentru mai multe informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă recomandăm să 
accesați pagina de internet a instituției, la adresa http://www.onrc.ro și http://www.bpi.ro, secțiunea DATE CU 
CARACTER PERSONAL.  
 Scopul prelucrării: Datele cu caracter personal furnizate de  dumneavoastră prin completarea/înregistrarea 
prezentei cereri, precum și prin depunerea unor acte/documente în susținerea acesteia sunt prelucrate de către 
ONRC/ORCT/Birourile teritoriale în scopul îndeplinirii principalelor obligații/atribuții/funcții specifice registrului 
comerțului și buletinului procedurilor de insolvență: procesarea/soluționarea cererii având ca obiect eliberarea de 
copii ale Buletinului Procedurilor de Insolvență/copii certificate ale actelor de procedură publicate în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență/furnizarea de informații din Buletinul Procedurilor de Insolvență, asigurarea accesului 
online la serviciul de furnizare a Buletinului Procedurilor de Insolvenţă, Secţiunile Persoane juridice - conform Legii 
nr. 85/2014  privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă - BPI PJ/“Debitori – persoane fizice cu 
obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”- BPI PF.  
 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 (forrmular-tip) conduce la 
imposibilitatea înregistrării și soluționării prezentei cereri. 
 ► Ordinul ministrului justiţiei nr.1878/C/2017 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea de către Oficiul 
Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale de copii ale Buletinului 
procedurilor de insolvenţă, copii certificate ale actelor de procedură publicate, pentru furnizarea de informaţii din 
Buletinul procedurilor de insolvenţă;   
 ► HG nr.460/2005 privind conţinutul, etapele, condiţiile de finanţare, publicare şi distribuire a Buletinului 
procedurilor de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 
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► HG nr.124/2007 pentru aprobarea preţului de vânzare al Buletinului procedurilor de insolvenţă; 
► HG nr.419/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind 

procedura insolvenței persoanelor fizice. 
 Destinatarii datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin completarea prezentei 
cereri și depunerea unor documente în susținere: 
 ►Informațiile privind datele cu caracter personal ale persoanelor fizice care solicită, prin completarea cererii 
(formular-tip), eliberarea de copii ale Buletinului Procedurilor de Insolvență/copii certificate ale actelor de procedură 
publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvență/furnizarea de informații din Buletinul Procedurilor de Insolvență, 
asigurarea accesului online la serviciul de furnizare a Buletinului Procedurilor de Insolvenţă, Secţiunile: Persoane 
juridice - conform Legii nr. 85/2014  privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă - BPI PJ/“Debitori 
– persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”- BPI PF, 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) 2016/679 persoanele fizice/juridice/autorități și instituții 
publice/altor persoane juridice cărora le sunt divulgate date cu caracter personal înregistrate în registrul comerțului 
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. 
 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 copii ale Buletinului Procedurilor de Insolvență/copii certificate ale actelor de procedură publicate în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență/furnizarea de informații din Buletinul Procedurilor de Insolvență, asigurarea 
accesului online la serviciul de furnizare a Buletinului Procedurilor de Insolvenţă, Secţiunile: Persoane juridice - 
conform Legii nr. 85/2014  privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă - BPI PJ/“Debitori – persoane 
fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”- BPI PF 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) 2016/679,  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 care vă sunt divulgate prin eliberarea de copii ale Buletinului 
Procedurilor de Insolvență/copii certificate ale actelor de procedură publicate în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență/furnizarea de informații din Buletinul Procedurilor de Insolvență, prin asigurarea accesului online 
la serviciul de furnizare a Buletinului Procedurilor de Insolvenţă, Secţiunile: Persoane juridice - conform Legii 
nr. 85/2014  privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă - BPI PJ/“Debitori – persoane fizice 
cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”- BPI PF, vă aducem la cunoștință următoarele:  
 ►Documentele conțin date cu caracter personal a căror prelucrare intră sub incidența prevederilor 
Regulamentului (UE) 2016/679 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). Scopul eliberării de copii ale Buletinului Procedurilor de Insolvență/copii certificate ale actelor de 
procedură publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvență/furnizării de informații din Buletinul Procedurilor de 
Insolvență, asigurării accesului online la serviciul de furnizare a Buletinului Procedurilor de Insolvenţă, Secţiunile: 
Persoane juridice - conform Legii nr. 85/2014  privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă - BPI 
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PJ/“Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”- BPI PF este de informare, 
în temeiul dreptului de informare și de acces la informațiile înregistrate într-un registru public. Este interzisă 
prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri, cum ar fi cele comerciale. 
 ►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. 
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