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Nr 366.314/21.04.2022 

 
Domnului Adrian Vasilache, Redactor HotNews.ro 

adrian.vasilache@hotnews.ro  
 
 
Stimate domn, 

 
 Referitor la solicitarea dumneavoastră transmisă prin e-mail și înregistrată la Oficiul Național al 
Registrului Comerțului sub nr. 347.800/15.04.2022, vă comunicăm următoarele: 
 

1. Potrivit prevederilor legale în vigoare, activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului și 
a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale se desfășoară în sistem computerizat, prin 
intermediul sistemului informatic integrat. 

Astfel, începând cu data de 06.02.2012, activitatea de înregistrare în registrul comerțului se 
realizează prin noul sistem informatic integrat realizat în cadrul proiectului “Servicii on-line (de              
e-guvernare) oferite de ONRC pentru comunitatea de afaceri prin intermediul unui portal dedicat”, 
finanțat din fonduri europene. 

Sistemul informatic integrat implementat în anul 2012 permite agregarea uniformă și coerentă a 
datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului şi ale oficiilor registrului comerțului de pe lângă 
tribunale într-un sistem unitar la nivel național, fiind create premisele interconectării cu celelalte sisteme 
de la nivelul Uniunii Europene. 

În acest context, având în vedere dinamica mediului de afaceri, necesitatea simplificării și 
debirocratizării procedurilor derulate la nivelul instituției, precum și interconectările cu registrele 
comerțului și cu registrele de insolvență din statele membre ale Uniunii Europene, sistemul informatic 
integrat al instituției a fost supus constant, în ultimii ani, optimizării, dezvoltării și actualizării prin 
intermediul unor proiecte cu finanțare din fonduri europene. 

Astfel, la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului au fost finalizate, în decursul anilor 
2019-2021, o serie de proiecte finanțate din fonduri nerambursabile, prin Programul Operațional 
Competitivitate, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă și prin alte programe derulate la 
nivelul Comisiei Europene, care au urmărit atât dezvoltarea sistemului informatic integrat, cât și 
optimizarea funcțiilor de raportare operațională și managerială internă, precum și îndeplinirea cerințelor 
europene de interconectare a Registrului comerțului și a Buletinului Procedurilor de Insolvență cu 
registrele comerțului, respectiv registrele de insolvență din statele membre ale Uniunii Europene, prin 
portalul e-Justice. 

Totodată, în vederea îmbunătățirii capacității instituționale, Oficiul Național al Registrului 
Comerțului derulează, în prezent, o serie de proiecte finanțate din fonduri nerambursabile. Cel mai 
important dintre acestea, în curs de implementare, proiectul „Sistem Electronic Integrat al ONRC 
consolidat și interoperabil destinat asigurării serviciilor de e-guvernare centrate pe evenimente de viață 
(ONRC v2.0)” – cod SMIS 123634, vizează dezvoltarea actualului sistem informatic integrat, având 
termen de finalizare sfârșitul anului 2023. Pe segmentul de interconectare la nivelul Uniunii Europene, 
se derulează proiectul de interconectare a Registrului Beneficiarilor Reali cu registrele beneficiarilor reali 
din statele membre ale Uniunii Europene, prin portalul e-Justice.  
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Menționăm că pentru toate proiectele implementate sau aflate în curs de implementare de către 
Oficiul Național al Registrului Comerțului, finanțate din fonduri europene, este impusă, prin acordurile de 
finanțare, cerința menținerii destinației acestor fonduri și asigurarea sustenabilității sistemelor 
informatice. În același timp, sunt aplicabile și normele naționale privind gestiunea patrimoniului și 
utilizarea prudentă a resurselor publice. 

Proiectele finanțate din fonduri externe prin programele naționale au fost aprobate de 
autoritățile de management, iar specificațiile tehnice au fost aprobate de către Comitetul Tehnico – 
Economic pentru Societatea Informațională, conform Hotărârii Guvernului nr. 941/2013 privind 
organizarea și funcționarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională, cu 
modificările și completările ulterioare.  

Nu în ultimul rând, precizăm că instituția noastră prelucrează date cu caracter personal pe cele 
trei componente: Registrul comerțului, Buletinul Procedurilor de Insolvență, respectiv Registrul 
Beneficiarilor Reali, Oficiul Național al Registrului Comerțului având obligația să asigure protecția 
acestor date în acord cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 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.  

 
2. Pentru furnizarea chestionarului la care faceți referire în solicitarea dumneavoastră, vă 

recomandăm să vă adresați Autorității pentru Digitalizarea României, https://www.adr.gov.ro, instituție 
emitentă a respectivului chestionar.  

 
Cu stimă,  

 
 

Valentina BURDESCU 
 

Director General 

https://www.adr.gov.ro/
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