Anexa nr.3
Denumirea solicitantului
______________________________________________,
sediu/domiciliu:__________________________________
___________________________________________, cod
poştal:____________, judeţ:_______________________,
telefon:___________________, fax:________________,
e-mail__________________________ cod de identificare
fiscală/CNP: ___________________________________,
cont:__________________________________________ ,
deschis la_______________________________________.
Obiectul activităţii:_______________________________.
______________________________________________.

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

COMANDĂ
abonament la Buletinul Procedurilor de Insolvenţă,
Secţiunea
Persoane juridice - conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire
N
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 03837, Bucureşti, telefoane: 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, cod de identificare
fiscală 14942091.
Prin prezenta comandă nr.________din____________ instituţia/firma___________________________________, prin
reprezentant legal____________________________________, 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, anexat/ă la
prezenta comandă.
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, Serviciul Buletinul Procedurilor de Insolvenţă on-line, pe baza de user şi parolă.
Date cont: nume utilizator /email ___________________________________________________________________________
Persoană de contact:________________________________, telefon_____________, e-mail____________________.
Prelucrarea datelor cu caracter personal:
Eliberarea informaţiilor solicitate prin prezenta cerere se realizează cu respectarea dispoziţiilor legale referitoare la protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date. Scopul eliberării către
dumneavoastră a informaţiilor/copiilor din Buletinul procedurilor în insolvenţă este acela de informare în interes personal şi pot fi
prelucrate de dumneavoastră exclusiv pentru uz personal. Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri decât
cele pentru care au fost solicitate/obţinute.
Sunt obligat să prelucrez datele cu caracter personal cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul soluţionării prezentei cereri.
Data
Semnătura
________________________________
________________________
* 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.
Instituţia/firma se obligă să nu redistribuie sau comercializeze datele obţinute de la O.N.R.C., cu titlu oneros sau gratuit, către
terţi.

Data
__________________________

Semnătura
____________________

