CERERE DE VERIFICARE DISPONIBILITATE ŞI REZERVARE EMBLEMĂ
Acces: Servicii Online RC /Verificari preliminare/ Verificare Disponibilitate şi Rezervare
Emblemă

Se afişează ecranul cu poziţionare implicită pe prima secţiune: Cerere.
Trecerea de la o secţiune la alta se face automat la apăsarea butonului Pasul următor
În bara superioară de meniu, pe măsură ce se completează secţiunile, se indică secţiunea
curentă.

Secţiune: Cerere
Se selectează ORCT-ul către care se trimite cererea
Se poate continua cu completarea următoarei secţiuni a cererii (prin accesarea butonului Pasul
urmator ) sau cu salvarea secţiunii curente (prin accesarea butonului Salvează pas
intermediar ), în vederea reluării ulterioare a completării cererii

Paşi:
1. Acţionaţi butonul
de derulare a listei “OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE
PE LÂNGĂ TRIBUNALUL” (acţiune obligatorie marcată cu *)
2. Alegeţi ORCT-ul dorit din lista afişată
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3. Apăsaţi butonul Pasul urmator

Secţiune: Solicitant
Se completează datele din subsecţiunea 1 şi, dacă este cazul, datele din subsecţiunea 2
Se poate continua completarea următoarei secţiuni a cererii (prin accesarea butonului Pasul
urmator), se poate salva (prin accesarea butonului Salvează pas intermediar), în vederea
reluării ulterioare a completării cererii sau se poate reveni la secţiunea anterioară (prin
accesarea butonului Pasul precedent)
Subsecţiune: 1. Subsemnat
Sunt afişate datele solicitantului, preluate din contul utilizatorului.
Se selectează /completează cel puţin datele obligatorii (marcate cu „*”)

Paşi:
1. Selectaţi /completaţi/corectaţi cel puţin datele obligatorii (marcate cu „*”)
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2. Completaţi datele delegatului (dacă este cazul)
3. Completaţi subsecţiunea 2 sau apăsaţi butonul Salvează pas intermediar, apoi
butonul Pasul urmator
Subsecţiune: 2. pentru firma
Se completează cu datele firmei pentru care se face cererea

Paşi:
1. Preluaţi/Completaţi datele/detaliile firmei : daca introduceti nr. de inmatriculare,
automat se va completa denumirea firmei si CUI in casutele de dialog .
2. Apăsaţi butonul Salveaza pas intermediar, apoi butonul Pasul urmator

Secţiune: Emblemă

Permite selectarea tipului de emblemă urmată de gestionarea fişierului cu imaginea emblemei
şi descrierea acesteia. Fişierul cu imaginea emblemei trebuie să existe pe calculatorul
personal într-un director localizabil.
Se poate continua completarea următoarei secţiuni a cererii (prin accesarea butonului Pasul
urmator), se poate salva (prin accesarea butonului Salvează pas intermediar), în vederea
reluării ulterioare a completării cererii sau se poate reveni la secţiunea anterioară (prin
accesarea butonului Pasul precedent)
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Subsecţiune: 1. Tip emblemă
Paşi:
1. Bifaţi cel puţin o casetă cu tipul emblemei( figurativa-grafica, verbala-text, complexacombinatie figurativa si verbala)
2. Continuaţi cu încărcarea imaginii emblemei
Subsecţiune: 2. Reproducere emblemă
Permite încărcarea şi ataşarea fişierului cu imaginea emblemei sau ştergerea acestuia şi
reluarea încărcării.
Paşi:
1. Apăsaţi butonul Choose file
2. Selectataţi fişierul cu imaginea emblemei de pe calculatorul propriu ( Atentie ! fisierul
trebuie sa fie tip imagine : jpeg, bmp,png, etc.).
3. Apăsaţi butonul Open
4. Vizualizaţi \cale\nume fişier afişat automat în caseta ataşată langa butonul Choose file
5. Apăsaţi butonul Adaugă imagine
6. Vizualizaţi imaginea emblemei reprodusă pe ecran( in ex. sunt literele BIT T MAX)
7. Dacă doriţi ştergerea imaginii emblemei şi încărcarea unei alte imagini apăsaţi butonul
Şterge imagine
Subsecţiune: 3. Descriere
Permite descrierea emblemei.
Paşi:
1. Introduceţi text liber pentru descrierea emblemei (exemplu : ‘litere ingrosate’, text care
descrie emblema)
Subsecţiune: 4. Diviziune/secţiune
Permite selectarea elementelor componente ale emblemei categoria, diviziunea, secţiunea
Paşi:
1. Selectaţi categoria emblemei după activarea listei derulante
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2. Selectaţi diviziunea emblemei după activarea listei derulante
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3. Selectaţi secţiunea emblemei după activarea listei derulante

4. Apăsaţi butonul Adaugă secţiune (se pot adăuga maxim 4 coduri)
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5. Verificaţi detaliile adaugate afişate în lista de pe ecran
6. Dacă doriţi ştergerea unei secţiuni adăugate, apăsaţi butonul
eliminat

de pe linia secţiunii de

7. Apăsaţi butonul Salvati pas intermediar si apoi butonul Pasul urmator

Secţiune: Comunicare
Se completează detaliile persoanei alese pentru comunicare. Dacă aceasta este aceeaşi cu
solicitantul se acţionează butonul Preia date solicitant. La acţionarea butonului se preiau
automat datele solicitantului.
Se selectează/completează detaliile adresei persoanei de contact (aleasă pentru comunicare)
Se bifează opţiunea
privind modul de transmitere al dovezii de rezervare şi/sau
listelor/acordurilor solicitate
Dacă se bifează caseta “poştă „ introducerea codului poştal este obligatorie. Dacă se bifează
caseta “email„ introducerea adresei de mail este obligatorie.
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Se poate continua completarea următoarei secţiuni a cererii (prin accesarea butonului Pasul
urmator), se poate salva (prin accesarea butonului Salvează pas intermediar), în vederea
reluării ulterioare a completării cererii sau se poate reveni la secţiunea anterioară (prin
accesarea butonului Pasul precedent)

Paşi:
1.
2.
3.
4.

Preluaţi de la solicitant/completaţi detaliile persoanei alese pentru comunicare
Selectaţi/completaţi detaliile adresei persoanei de contact (aleasă pentru comunicare)
Selectaţi o casetă bifă privind modul de transmitere
Apăsaţi butonul Salvati pas intermediar si apoi butonul Pasul urmator

Secţiune: Generare
După completarea formularului curent cu datele cererii se generează un formular în format PDF.
Formularul pdf se genereaza cu succes si trebuie salvat/descărcat pe calculatorul de lucru.
Formularul va conţine toate detaliile cererii completate prezentate într-o formă tipăribilă.
Se poate continua completarea următoarei secţiuni a cererii (prin accesarea butonului Pasul
urmator), se poate salva (prin accesarea butonului Salvează pas intermediar), în vederea
reluării ulterioare a completării cererii sau se poate reveni la secţiunea anterioară (prin
accesarea butonului Pasul precedent)
Paşi:
1. Activaţi link-ul Generare pdf
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2.
3.
4.
5.

Deschideţi fişierul în formatul implicit (Adobe Reader)
Verificaţi detaliile cererii preluate la generare
Salvaţi formularul pdf pe calculatorul propriu
Apăsaţi butonul Salvati pas intermediar si apoi butonul Pasul urmator

Secţiune: Semnătură
Utilizatorul trebuie să fie înregistrat pe site ONRC, autentificat, să fie aplicaţie de semnare
(client PKI) cu certificat digital calificat (înregistrat/recunoscut de ONRC) şi un dispozitiv
criptografic securizat
Descărcarea pe calculatorul personal a fişierului generat în format pdf este obligatorie
Fişierul descărcat se semnează electronic (pe bază de semnătură digitală)
Se poate continua completarea următoarei secţiuni a cererii (prin accesarea butonului Pasul
urmator), se poate salva (prin accesarea butonului Salvează pas intermediar), în vederea
reluării ulterioare a completării cererii sau se poate reveni la secţiunea anterioară (prin
accesarea butonului Pasul precedent)
Paşi:
1. Bifati I accept si apoi apăsaţi butonul Run (în fereastra de dialog Warning Security)
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2. Apăsaţi butonul Alege fişierul pentru semnare
3. Localizaţi şi selectaţi fişierul pdf pentru semnare (descărcat/salvat în pasul anterior)
4. La deschiderea unei ferestre cu mesajul “Enter the pin code to acces your smart card”,
introduceţi codul pin
5. Apăsaţi butonul Sign
6. Vizualizaţi mesajul de afişare a numelui fişierului pdf re-generat cu semnătura
electronică
7. Apăsaţi butonul Ok
8. Acţionaţi butonul Browse, localizaţi şi selectaţi fişierul pdf cu semnătură electronică
9. Acţionaţi butonul Adaugă şi vizualizaţi mesajul de salvare cu succes a fişierului
10. Verificaţi afişarea link-ului cu denumirea fişierului curent semnat electronic
11. Activaţi link-ul pentru deschiderea pe ecran a fişierului în vederea consultării
12. Verificaţi detaliile semnăturii digitale din fişier
13. Puteţi şterge fişierul semnat prin acţionarea butonului Şterge. Pentru o nouă adăugare
se reiau paşii anteriori doriţi pentru completări/corecţii şi obligatoriu Generare,
Semnare.
Apăsaţi butonul Salvati pas intermediar si apoi butonul Pasul urmator

Secţiune: Finalizare
Datele salvate sunt valide şi securizate prin semnătura digitală cu certificat digital
Finalizarea procesării unei cereri nu mai face posibilă reluarea paşilor anteriori.
Utilizatorul este atenţionat că poate completa/corecta detaliile cererii pe formularul online,
numai pînă la finalizare.
După operarea de completări/corecţii pe secţiunile dorite, este obligatorie salvarea noilor fişiere
pdf generate şi parcurgerea în ordine a secţiunilor Generare şi Semnătură.
Se accesează butonul Pasul urmator sau se poate reveni la secţiunea anterioară (prin
accesarea butonului Pasul precedent)
Paşi:
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1.
2.
3.
4.

Acţionaţi butonul Finalizare
Vizualizaţi mesajul de salvare cu succes a cererii
Vizualizaţi lista “Cererile mele” cu toate cererile proprii (afişate automat de aplicaţie)
Verificaţi afişarea cererii salvate în lista “Cererile mele”

Din lista “Cererile mele” se poate selecta oricare din cererile afişate.
După selectare se acţionează butonul
pentru vizualizarea detaliilor cererii şi a
istoricului pe flux.
Se poate descărca fişierul în format pdf (conţinutul cererii)
prin acţionarea link-ului
.
Pentru revenirea în lista “Cererile mele” se apasă butonul Înapoi
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