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I.     MINISTERUL JUSTIŢIEI    
 

OFICIUL NAŢIONAL AL 
REGISTRULUI COMERŢULUI 

/ 
OFICIUL REGISTRULUI 

COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ 
TRIBUNALUL  

 
............................................................ 

II. 
C E R E R E 

FURNIZARE INFORMATII 

SPECIALIZATE 

III.  
Formular nr.  10 

 
........................................ 

(Număr intrare) 
 
 

........................................ 
(Dată intrare) 

 

IV. 
1. Solicitant (ul/a) .......................................................................................................... domiciliul în ........................................  
str. ................................................................................  nr. ....... bl. .......  sc. ....  etaj .....  ap. .… judeţ/sector ............................  
telefon ...........................  act identitate .......................... seria ........ nr. ......................... eliberat de ............................................ 
la data ............................... CNP/NIF ..................................................... în calitate de ................................................................ 
prin ............................................................................ conform .....................................................................................................  
pentru firma ............................................................................................................................................................................... 
având numărul de ordine în registrul comerțului ...................................... cod unic de înregistrare ...................................... 
cu sediul în: localitatea ................................................................. str. ........................................................................ nr. ........ 
bloc .............. scară ................ etaj ........ ap. ......... județ/sector ..................................................... cod poștal ............................ 
telefon ................................................... e-mail .................................................................................  
 

   2. Obiectul cererii:   
   2.1. Consultare 
 culegere/revista nr ………… din luna …............….. anul ......... 
 culegeri de practică 
 reviste: lunar  trimestrial  anual  

 

2.2. Obținere lucrări statistice: 
 

RC 
   analitică   
   sintetică   
   tipuri de selecție (conform punct 1.a. din anexă)  

BPI 
   analitică   
   sintetică   
   tipuri de selecție (conform punct 1.b. din anexă)  

 

2.3. Obținere analize/rapoarte: 
RC 
raport specializat de alertare privind apariția unor 
evenimente in cadrul firmei (vezi punctul 2 din anexă) 
raport privind indicatorii din situația financiară anuală, 
solduri finale, pentru o firma (vezi punctul 2.1 din anexă) 

BPI 
(vezi punctul 3 din anexă)   

 
3. Comunicare documente prin1: ghișeu e-mail ...................................................................................... 

 

V. Prelucrarea2 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) 
 

VI. Termen ......................................................................                         Confirmare primire ................................................... 
Întocmit .........................................................................                                                                                                     (nume și prenume) 

   Verificat ........................................................................                         Data ieşirii ............................................................… 

Notă Tariful include TVA. Pentru lucrările statistice sintetice cu peste 10 tipuri de selecție, nivelul de tarifare se reduce cu 20% . Pentru lucrările statistice analitice, 
nivelul de tarifare se reduce astfel:  
    - între 101 și 10.000 de firme/debitori – cu 40%       
    - peste 10.000 de firme/debitori – cu 60%. 

 
1 Se va bifa o singură opțiune. 
2 Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene 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), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin "prelucrare" se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni 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 dispoziție în orice alt 
mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea 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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Anexa 
1. a) Tipuri de selecție/criterii în domeniul RC: 

 
Sediu firmă 

județ   specificați ........................................................................................................ 
localitate/ sector  specificați ........................................................................................................ 
** cu selecție multiplă 

An înmatriculare firmă ............................ 
** cu selecție multiplă 

Stare firmă .............................................. 
Formă de organizare .............................. 

 Participare străină la capital  
tara    specificați ........................................................................................................ 

  aport la capital în lei: limită minimă .............................. limită maximă ..................................... 
 Indicatori din situațiile financiare anuale ................................................................. 

 Anul financiar .................... 
 limite în lei: minim ................................... maxim ................................... 
Cod CAEN3 domeniu principal de activitate ................................................................................................... 
 
Informaţii privind calitățile/funcțiile deținute4 de o persoana fizică sau juridică:  

Nume și prenume/denumire ............................................................................................................... 
CNP/CUI sau număr de ordine în registrul comerţului...................................................................... 
data și locul nașterii/adresa sediu…………………………………………………………………… 
 
situaţia prezentă înregistrări istorice începând cu anul 19985 
 

Informaţii privind adresa din str. ......................................................................................................................          
 nr. ...........  bloc. .......... scara. .........  etaj ..........  ap. .........judeţ ………………………..localitate/sector ……  
 
  sedii sociale/profesionale    sedii secundare (puncte de lucru)  

 
situaţia prezentă          înregistrări istorice începând cu anul 19983 

 
Altele, specificați ........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

 b) Tipuri de selecție/criterii în domeniul BPI:  
 

Sediu debitor: 
tara    specificați ........................................................................................................ 
județ   specificați ........................................................................................................ 
localitate/ sector  specificați ........................................................................................................ 
** cu selecție multiplă 
(Țări: România, Austria, Irlanda, Italia, Spania, Ungaria) 

 
Tipul registrului în care este înregistrat debitorul: 

specificați ...............................................................................................................  
** cu selecție multiplă 

 
Forma de organizare debitor: 

specificați ............................................................................................................... 
** cu selecție multiplă 
 

 
3 Clasificarea Activităților din Economia Națională revizia 2 
4 Asociat/acționar/membru/titular, administrator/persoană împuternicită, lichidator, auditor, cenzor 
5 Pentru perioada 1990-1998, aveți posibilitatea de a solicita, în copie/copie certificată, documentele arhivate la dosarul profesioniştilor, având în vedere faptul că 
obligativitatea ţinerii registrului comertului computerizat s-a legiferat în  anul 1998. Începând cu anul 1998, vor fi eliberate informații privind fiecare înregistrare 
efectuată pentru persoana fizică/juridică sau adresa care face obiectul solicitării.   
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Debitori aflați în procedura de: 
insolvenţă generală 
insolvenţă simplificată 
reorganizare judiciară 
faliment generală 
faliment simplificată 

suspendare insolvenţă generală 
suspendare insolvenţă simplificată 
suspendare reorganizare judiciară 
suspendare faliment generală 
suspendare faliment simplificată 

** cu selecție multiplă 

Procedură străină de insolvență: 
principală 
secundară 
** cu selecție multiplă 

Închiderea procedurii de insolvenţă: 
 radiere 
 repunere în situaţia anterioară deschiderii de procedură 
 alte tipuri de închidere 
 ** cu selecție multiplă 

Durata procedurilor închise de: 
insolvenţă 
reorganizare judiciară 
faliment 

Durata procedurilor în derulare de: 
insolvenţă 
reorganizare judiciară 
faliment 

Tipuri de acte de procedură publicate în BPI, specificați:……………………………………………. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

Categoria inițiatorului deschiderii de procedura ................................................................................... 
** cu selecție multiplă 

Organul care aplică procedura de insolvenţă…...................................................................................... 
** cu selecție multiplă 

Domeniul principal de activitate ............................................................................................................ 
** cu selecție multiplă 

Perioade de selecţie*: 
în funcție da data actului de procedura de la ................................... până la............................ 
în funcție de perioada de publicare de la ................................... până la.................................. 

 *este obligatorie selectarea perioadei 

2. Evenimentele la nivelul unei firme a căror apariție poate fi semnalată:  
Acţionari/Asociaţi/Membri, Forma juridică şi tip societate, Denumire, Capital social, 
Persoane împuternicite, Obiecte de activitate, Obiecte de activitate pe sedii, 
Fonduri de comerţ/Puncte de lucru, Obiecte de activitate secundare, Sediu social/profesional,  
Reprezentanţi împuternicit persoana juridică, Acţiuni/Părţi sociale, Suspendare/Reluare activitate 
Insolventa, Restricţii pe persoane, Dizolvare societate, Radiere, Hotărâre judecătoreasca,  
Fuziune-Divizare, Lichidare societate, Urmărire Penală, Cesiune totală, Înştiinţare Radiere 

2.1  Date identificare firmă pentru eliberare Raport privind indicatorii din situația financiară anuală, 
solduri finale:  
Denumire firmă ........................................................ 
Cod Unic de Identificare (CUI) ................................ 
Număr de ordine în registrul comerțului ........................... 
Anul financiar .................... 

3. Raport privind debitorii aflați în procedura de reorganizare judiciară:  
care au revenit în circuitul economic 
care au intrat în procedura de faliment 




