PREZENTAREA SERVICIULUI “RECOM ONLINE” ŞI PROCEDURA DE
ABONARE

I.








PREZENTAREA SERVICIULUI “RECOM ONLINE”
Serviciul "RECOM Online" este destinat utilizatorilor de internet, interesati sa
acceseze informatiile legale despre firmele din Romania, existente in registrul
comertului central, tinut in sistem computerizat.
Gestionarea exclusiv de catre Oficiul National al Registrului Comertului
(O.N.R.C.) a bazei de date RECOM, ofera posibilitatea actualizarii continue si
permanente a informatiilor furnizate prin serviciul "RECOM online", pe baza
inregistrarilor efectuate de cele 42 Oficii ale Registrului Comertului de pe langa
Tribunale,din tara.
Informatiile obtinute prin accesarea serviciului Recom online si listate, NU
constituie certificat constatator, potrivit art. 4 din Legea nr. 26/1990 republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste informatii sunt actualizate la zi,
insa nu vor fi prezentate spre semnare Oficiului National al Registrului
Comertului/oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale.
Certificatele constatatoare emise în temeiul art.4 din Legea nr. 26/1990, semnate
si stampilate de catre ONRC/ORCT, pot fi obtinute in baza unei solicitari scrise si
platii anticipate.
Serviciul "Recom online"are doua componente:
A. Componenta GRATUITA, permite verificarea in mod gratuit a existentei
legale a unei firme in registrul central al comertului si a starii acesteia,
utilizatorul parcurgand urmatorii pasi:
- se autentifica in cadrul portalului ONRC, prin crearea contului de
acces
- acceseaza meniul “Recom online” care va afisa noul meniu cu
optiunile : Contul meu, Furnizare informatii, Contact
- acceseaza meniul Furnizare informatii si selecteaza un criteriu de
cautare al firmei(CUI, Nr de inregistrare in registrul comertului
etc) si apasa butonul Cauta firme, din josul paginii.
B. Componenta pe baza de ABONAMENT, permite obtinerea contra cost,
a informatiilor legale referitoare la toate firmele inregistrate pe teritoriul
Romaniei, existente in Registrul central al comertului. Pentru abonare
utilizatorul va incheia cu ONRC un contract de prestari servicii si va
constitui in contul ONRC un depozit minim de 300 RON.
Atentie !!! Componenta pe baza de ABONAMENT va deveni functionala
dupa semnarea contractului si de catre conducerea ONRC.
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II.

PROCEDURA DE ABONARE LA SERVICIUL “RECOM ONLINE”

A. Contractul si plata depozitului minim











Descarcati draftul de contract si adresa de inaintare direct de pe portal, serviciul
Recom online, completati datele necesare, semnati-le si stampilati-le.
Efectuati plata depozitului minim de 300 RON, in contul ONRC :
RO72TREZ7035032XXX011591
Deschis la Trezoreria Sectorului 3 Bucuresti
Cod fiscal: 14942091
Trimiteti (prin posta, curier, sau veniti personal) la sediul ONRC din : bd Unirii nr.
74, Bl. J3B, sector 3 Bucuresti, CP 030837, cele doua exemplare originale ale
contractului impreuna cu adresa de inaintare si o copie a documentului de
plata .
Dupa semnarea contractelor de catre conducerea ONRC, un exemplar va va fi
trimis prin posta, cu confirmare de primire.
Valoarea maxima a depozitului constituit ramane optiunea dumneavoastra, putand
sa o apreciati in functie de frecventa si numarul accesarilor, corelate cu tarifele
pentru furnizarea informatiilor.
Depozitul se diminueaza in urma interogarii cu costul informatiilor accesate si
este necesara realimentarea la epuizare.
Valoarea informatiilor accesate se contorizeaza automat iar situatia contului
dumneavoastra se afiseaza pe ecran la fiecare accesare .
ONRC va factura valoarea depozitului initial si valoarea fiecarei realimentari.

ATENŢIE: contractul trebuie să fie însoţit în mod obligatoriu de
adresa de înaintare şi de dovada plăţii depozitului minim de 300 lei
(ordin de plată/internet banking/ mandat postal/ factura-chitanţă la
casieria ONRC sau ORCTB)
B. Crearea contului pe portal




Logati-va cu userul si parola pe care vi le-ati creat pe portalul ONRC si accesati
serviciul Recom online.In acest moment vi se va deschide pagina dumneavoastra
de cont, care cuprinde mai multe butoane :
- Contul meu
- Furnizare informatii
- Contact
In acest moment soldul contului dumneavoastra, afisat pe ecran, este 0(zero) lei.
Apasati butonul “Contul meu” si selectati “Detaliile mele”. Aici aveti o pagina
in care trebuie sa completati toate campurile (datele fiind cele care apar si in
contractul incheiat) si sa le salvati prin apasarea butonului “salvare”.
Atentie, completati corect si complet toate datele !
Ulterior, datele introduse de dvs vor fi validate de ONRC.
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C. Comunicarea contului creat




Contul creat pe portal va fi anunţat odata cu contractul sau pe adresa de e-mail a
serviciului recom@onrc.ro, cu menţionarea : denumirii firmei, a userului creat,
confirmând completarea datelor din sectiunea “Contul meu-Detaliile mele”, şi
solicitand activarea componentei pe baza de abonament a contului “Recom
online”.
Ulterior, după semnarea contractului de către conducerea ONRC, veţi fi anunţaţi
pe e-mail cu privire la activarea componentei pe baza de abonament a contului
dvs.

FOARTE IMPORTANT: Pasii din procedura nu au caracter cronologic. Puteti
efectua acesti pasi in paralel, pentru a elimina timpii de asteptare. Un asteptati
sa primiti prin posta contractul semnat de ONRC si apoi sa treceti la efectuarea
celorlalti pasi din procedura. Activarea componentei pe baza de abonament a
contului o vom face cand avem intrunite toate elementele, dupa ce contractele au
fost semnate de conducerea ONRC.

III.






ALIMENTAREA CONTULUI DE UTILIZATOR “RECOM ONLINE”
La epuizarea banilor din depozitul constituit veti face noi alimentari. Pentru
asigurarea continuitatii accesului la serviciul recom online va rugam sa faceti
platile in timp util.
Daca platile se fac cu ordin de plata sau internet banking, alimentarea contului
dvs recom se face in cateva zile, in baza extrasului primit de la serviciul
contabilitate.
Daca optati pentru plati online direct pe portal , acestea se pot efectua numai
dupa activarea contului, dupa cum urmeaza:
- Logati-va cu userul si parola pe care vi le-ati creat pe portalul ONRC si
accesati serviciul Recom online.In acest moment vi se va deschide pagina
dumneavoastra de cont.
- Apasati butonul “Contul meu” si selectati butonul “Alimentare cont
online”.
Avantajul platilor online este acela ca alimenteaza instantaneu contul dvs
Recom online. Suma platita trebuie sa fie de minim 300 lei.
Pentru fiecare plata efectuata vi se va emite o factura pe care o veti primi prin
posta, la adresa de corespondenta declarata in contractul incheiat.
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