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OFICIUL NAŢIONAL AL
REGISTRULUI
COMERŢULUI
OFICIUL REGISTRULUI
COMERŢULUI DE PE
LÂNGĂ TRIBUNALUL

CERERE DE FURNIZARE
 Copii de pe Buletinul Procedurilor de Insolvenţă – Secţiunea „Debitori –
persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”
 Copii certificate de pe actele de procedură publicate în Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă– Secţiunea „Debitori – persoane fizice cu
obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”
 Informaţii din Buletinul Procedurilor de Insolvenţă– Secţiunea „Debitori
– persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei
întreprinderi”

Nr. înregistrare
________________________
Data
________________________

IV. Solicitant_________________________________________________________________________________________________
(denumire firmă/instituție, cod unic de înregistrare/ nume, prenume)

cu sediul/domiciliul în _______________________str. _____________________nr.________bl._____sc.____ etaj_____ap._______
judeţ/sector ___________________telefon_____________________fax___________________e-mail_________________________
act de identitate _____serie ______nr____________eliberat de____________ la data_______CNP____________________________
prin reprezentant: subsemnatul ____________________________________ în calitate de___________________________________
(împuternicit/administrator/asociat/acționar/titular, etc.)

conform document ___________________________ (după caz), cu domiciliul în _____________________str.__________________
nr._____bl.___sc.____etaj___ ap.___judeţ/sector__________________ act de identitate _____serie ______nr___________________
eliberat de____________________ la data__________________________CNP___________________________________________
solicit:
 Copii de pe Buletinul Procedurilor de Insolvenţă – Secţiunea „Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea
unei întreprinderi” nr. ___________/____________________________________________________________________________
privind debitorul __________________________________________, CNP___________________________ nr. exemplare____
 Copii certificate de pe următoarele acte de procedură publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă – Secţiunea „Debitori –
persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” privind debitorul________________________________
_________________________________________________,CNP_____________________________________________________
 denumire__________________număr şi data act ________________nr./an Buletin _____/__________ nr. exemplare____
 denumire__________________număr şi data act ________________nr./an Buletin _____/__________ nr. exemplare____
 Informaţii privind debitorul ______________________________________, CNP______________________________________
nume, prenume, domiciliu, date de identificare a administratorului procedurii/lichidatorului: denumire, cod identificare fiscală,
domiciliu / sediu social, număr de înscriere în Lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei
persoanelor fizice, alte informaţii: număr şi an dosar, comisie de insolvenţă/instanţa judecătorească, tip procedură de insolvenţă,
termene de judecată, numerele de buletin în care sunt publicate acte de procedură, actele de procedură publicate, date de
identificare creditori, alte informaţii.
 Informaţii statistice în funcţie de un singur criteriu:_______________________________________________________________
 Certificat constatator dacă un act de procedură este sau nu este înregistrat şi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă
– Secţiunea „Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” privind debitorul _______________
____________________________________________________________________, CNP_________________________________
 Raport istoric privind debitorul ________________________________________, CNP__________________________________
 de la deschiderea procedurii de insolvenţă şi până la data solicitării raportului
 pe anumite perioade
V. Mod de preluare și transmitere a informațiilor
 ghișeu

 e-mail

 fax

 poştă

VI. Tarife achitate
factură / ordin de plată / alt document de plată _______________________ numărul _______________ din data ________________
Prelucrarea1 datelor cu caracter personal
Am fost informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în scopul soluționării prezentei cereri.
Am primit "Informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal".
Nume și prenume: __________________________________________________________________________________________________
Data ________________________________________
Semnătura_____________________________
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.
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Semnătura

Data
_________________

____________________________
(Cerere de furnizare Buletinul Procedurilor de Insolvenţă
- Secţiunea „Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”)

INFORMARE
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
(cereri având ca obiect: eliberarea de copii ale Buletinul 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, în format electronic,
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) nr. 679/2016 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) nr. 679/2016, 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.
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 Buletinul 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, în format electronic, 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;
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► HG nr.460/2005 privind conţinutul, etapele, condiţiile de finanţare, publicare şi distribuire a Buletinului
procedurilor de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
► 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 Buletinul 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, în format
electronic, 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) nr. 679/2016 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 Buletinul 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, în format electronic, 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) nr. 679/2016,
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 Buletinul
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, în format electronic, 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) nr. 679/2016 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 Buletinul Procedurilor de Insolvență/copii certificate
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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, în format electronic, 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 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.
►În conformitate cu prevederile art. 203 alin. (2) din Normele metodologice privind modul de ținere a
registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, aprobate prin Ordinul ministrului
justiției nr. 2594/C/2008, informaţiile despre persoanele fizice menționate în actele de procedură publicate în
Buletinul Procedurilor de Insolvență vor conţine numai numele și prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia şi statul
de domiciliu ale acestor persoane, cu excepția situațiilor în care se accesează online publicația Buletinul
Procedurilor de Insolvență.
►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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