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I.  

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

OFICIUL NAȚIONAL AL 
REGISTRULUI 
COMERȚULUI 

OFICIUL REGISTRULUI 
COMERŢULUI DE PE 
LÂNGĂ TRIBUNALUL 

…………………………… 

II. 
Cerere de publicare 

în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
 

Secțiunea Persoane juridice 
conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenței și de insolvență 
 
 

III.  

Formular nr.16 

 
.............................. 
(Nr. înregistrare) 

 
 
 

...................... 
(Data) 

 IV. Solicitant ......................................................................................(denumire/nume, prenume), CUI/CIF/CNP .................................. 
cu sediul/domiciliul în localitatea.................................., str..........................................................., nr........., bloc .............., scara ......, etaj 
......., ap. ......., județ/sector .........., țara ..........................., cetățenia ............................, născut(ă) în localitatea .............................., 
sector/județ ........................, țara …........................, la data de ................., act identitate ..........., seria ........., nr. ..............., emis(ă) de 
...................., la data ............................., valabil până la data .............................., în calitate de ........................................................, 
prin…….......................................................…….…....…, conform  ………………………….......................................…………...…. 
V. În conformitate cu dispozițiile art. 42 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
solicit publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a actului de procedură:  notificare,  convocare,  anunţ,  raport, 
 plan de reorganizare,  plan de distribuire,  alt act de procedură ……………………..................................……………………… 
depus în format hârtie și electronic, înregistrat sub nr………………., total file……….., în dosarul nr……............………….. pe rolul 
Tribunalului / Curții de Apel ………………………………., privind debitorul .…………………………………………...................., 
............................................................. CUI/CIF……………………..,  număr de înregistrare în registru …………………………….., 
cu sediul social în .................................……………....................................................................……………………………………… 
VI. Publicarea se realizează în:  regim normal  / regim de urgenţă.  

VII. Actele de procedură se depun în format de hârtie și electronic, iar publicarea se realizează după îndreptarea eventualelor 
neconformități. Exemplarul nr.2 al dovezii de îndeplinire a procedurii confirmat se remite  ONRC / ORCT. 
Comunicările / Dovada de îndeplinire a procedurii ( ex.1 și 2 ) se transmit  prin:  e-mail la adresa.....................................................  
fax .............................. □  poştă cu confirmare de primire, la sediul social/sediul ales, cu achitarea tarifelor de corespondență;  □ se 
ridică de la sediul ONRC / ORCT. 
VIII. Date de facturare(1): 
Nume și Prenume/ firmă ............................................................................................................................................................................, 
CNP/CUI.......................................................................,  e-mail ................................................................................................................  
Banca ................................................................, CONT IBAN ................................................................................................................. 
IX.                                                                OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE 
Nr. 
crt. Denumirea actului Nr. și data actului / Emitent  Nr. file 

1. Act de procedură…..format doc    
2. Act de procedură…..format pdf.    
3. Anexe…..    
4. Împuternicire      
5.     
6.     

Total file :  
X. Prelucrarea 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)  
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.  
Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal se consultă pe pagina de internet www.onrc.ro la Secțiunea „Date cu caracter personal”. 
 
 
Data,                                                                                                                                                           Semnătura, 
 
 

(1) Factura fiscală se emite pentru persoana indicată, iar în cazul în care nu sunt completate datele de facturare, aceasta se emite pe numele 
persoanei care efectuează plata 

http://www.onrc.ro/




 
 
 

INFORMARE  
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

(cereri având ca obiect publicarea actelor de procedură în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 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 
şi a Buletinului Procedurilor de Insolvenţă, 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 paginile de internet 
ale instituției, la adresa http://www.onrc.ro, secțiunea Legislație, precum şi la adresa http://www.bpi.ro, secţiunile 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 adresele http://www.onrc.ro şi 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 
comerţului şi buletinului procedurilor de insolvenţă: înregistrarea actelor de procedură emise de instanţele 
judecătoreşti, administratorii judiciari, lichidatorii judiciari, alte persoane autorizate de lege, în cadrul procedurii de 
insolvenţă, reglementată de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu 
modificările şi completările ulterioare, în vederea publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă; înregistrarea 
actelor de procedură emise de comisiile de insolvenţă, administratorii procedurii, lichidatorii desemnaţi în cadrul 
procedurii insolvenţei persoanelor fizice, în conformitate cu Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei 
persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea publicării în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă.  
 Prin editarea Buletinului Procedurilor de Insolvenţă, secțiunea Persoane Juridice, se realizează serviciul 
public de citare a părților, de convocare, notificare şi de  comunicare a  actelor de procedură efectuate de instanţele 
judecătoreşti, administratorii judiciari/lichidatorii judiciari, după deschiderea procedurii de insolvenţă, conform 
prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi 
completările ulterioare; precum şi publicarea în Secţiunea “ Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din 
exploatarea unei întreprinderi” a actelor de procedură emise de comisiile de insolvenţă, administratorii procedurii, 
lichidatorii desemnaţi în cadrul procedurii insolvenţei persoanelor fizice, conform prevederilor Legii nr. 151/2015 
privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Publicarea actelor de procedură sau, după caz, a hotărârilor judecătoreşti în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă înlocuieşte, de la data publicării acestora, citarea, convocarea şi notificarea actelor de procedură 
efectuate individual faţă de participanţii la proces, acestea fiind prezumate a fi îndeplinite la data publicării. 

mailto:onrc@onrc.ro
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 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 (formular-tip)  conduce la 
imposibilitatea înregistrării și soluționării prezentei cereri de publicare. 
 Destinatarii datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin completarea prezentei 
cereri și depunerea actelor de procedură în susținere: 
 ►Informațiile privind datele cu caracter personal ale persoanelor fizice care solicită publicarea actelor de 
procedură în Buletinul Procedurilor de Insolvență sunt comunicate următoarelor categorii de destinatari: Ministerul 
Finanțelor Publice și structurilor subordonate acestuia, autorități/instituții publice cu atribuții în supravegherea și 
controlul activității economice desfășurate de profesioniști înregistrați în registrul comerțului, autorităţi/instituţii publice 
cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securității naţionale şi justiţiei, autorități/instituții din administrația 
publică, instituții publice cu atribuții în domeniul realizării creanțelor bugetare, persoane fizice/juridice care justifică un 
interes legitim, la solicitarea 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. 

►Buletinul Procedurilor de Insolvenţă este publicaţia editată de către Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului, care are drept scop publicarea citaţiilor, convocărilor, notificărilor şi comunicările actelor de procedură 
efectuate de către instanţele judecătoreşti, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar după deschiderea procedurii 
prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvență, precum și publicarea 
în secțiunea “Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”, a deciziilor 
comisiei de insolvență, a hotărârilor instanței de judecată, precum și a altor acte a căror publicare o prevede Legea 
nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Informațiile cu caracter personal menționate în actele de procedură publicate în BPI sunt divulgate 
participanților la procedura insolvenței, precum și oricărei persoane interesate, la cerere, contra cost, prin eliberarea 
de informații și/sau de copii de pe Buletinul Procedurilor de Insolvenţă și de pe actele de procedură publicate. ONRC 
asigură, pe bază de abonament, accesul persoanelor interesate la serviciul de furnizare a BPI, în format electronic, 
Secțiunea PJ, conform Hotărârii Guvernului nr.124/2007 pentru aprobarea preţului de vânzare al Buletinului 
procedurilor de insolvenţă. 

Accesul online la Secțiunea “Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei 
întreprinderi” din cadrul BPI, se realizează pe pagina www.bpipf.onrc.ro, Serviciul Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă, Secțiunea “Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”, fiind 
accesibil doar părților din dosarul de insolvență al debitorului persoană fizică.  

► Formatul cadru al actelor de procedură care se publică în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a fost 
aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr.1692/C/2006 privind aprobarea formatului Buletinului procedurilor de 
insolvenţă şi a conţinutului-cadru al citaţiilor, comunicărilor, hotărârilor judecătoreşti, convocărilor, notificărilor şi al 
altor acte care se publică în acesta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare şi 
notificare; Ordinul ministrului justiţiei nr.1320/C/2008 (de modificare a Ordinului ministrului justiţiei nr.1692/C/2006 
privind aprobarea formatului Buletinului procedurilor de insolvenţă şi a conţinutului-cadru al citaţiilor, comunicărilor, 
hotărârilor judecătoreşti, convocărilor, notificărilor şi al altor acte care se publică în acesta şi al dovezii privind 
îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare şi notificare; Ordinul ministrului justiţiei nr.3338/C/2016 
privind aprobarea formatului-cadru al secţiunii “Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea 
unei întreprinderi” din cadrul Buletinului procedurilor de insolvenţă, al formatului-cadru al actelor care se publică în 
aceasta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de publicare; 

► Informațiile privind datele cu caracter personal ale persoanei fizice care depune cererea în calitate de 
împuternicit sau care figurează înscrisă în formularul-tip la secțiunea privind persoana aleasă pentru comunicări, sunt 
comunicate autorităților/instituțiilor în drept potrivit legii, la cererea acestora prezentată în scris și motivată 

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. 

http://www.bpipf.onrc.ro/


 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 
publicarea actelor de procedură în  Buletinul Procedurilor de Insolvență, actele de procedură publicate în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență 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,  
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. 
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