
I.    MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 

OFICIUL NAŢIONAL AL 
REGISTRULUI COMERŢULUI 

/ 

OFICIUL REGISTRULUI 

COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ 
TRIBUNALUL 

 

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

II. 

C E R E R E – C O M A N D Ă 

ELIBERARE ACTE 
 

III. 

Formular nr. 9 
 

Nr. intrare: ............................................ 
 

 

Data : .................................................... 
 

 

 

 

IV. 

1. Solicitant  ............................................................................................................................. ......................................................... 
(denumire firmă, număr de ordine în registrul comerţului sau cod unic de înregistrare / nume, prenume) 

cu sediul/domiciliul în ....................................  str. ........................................................  nr. .......  bl. .......  sc. ....  etaj .....  ap. .… 
 

judeţ/sector ..................................  telefon ...........................  fax ...........................  e-mail ............................................................ 
 

prin ...........................................................................................................................  în calitate de ................................................  
 

conform  ......................................................................................................................  cu domiciliul în .......................................... 
 

str. ..................................................................  nr. ........  bl. ..........  sc. …...  etaj .....  ap. …..  judeţ/sector .................................. . 
 

2. pentru firma: ..................................................................................................................................................................…......... 
 

având număr de ordine în registrul comerţului ....................................  cod unic de înregistrare  ..................…............................... 
 

în temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicit: 
 

3. Obiectul cererii: 

3.1. Certificat constatator pentru: licitaţie       bancă       obţinere viză       leasing        notariat 

 FEADR   fonduri IMM      CAS ...........................  altele(1): ................................................................... 

3.2. Certificat constatator privind procedura insolvenţei  
3.3. Certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite ca urmare a lichidării, conform  
             art. 235 din Legea nr. 31/1990 
3.4. Extras de registru privind starea firmei,  conform Legii nr. 359/2004   

3.5. Extras de registru cu obiectul de activitate actualizat,  conform HG nr. 322/2008 

3.6. Copii certificate:  dosar complet  actele: ................................................................................................................. 
 

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

3.7. Copii:  dosar complet  actele: ...................................................................................... ............................................. 
 

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

4. Număr exemplare solicitate copii certificate / copii: ..........     
5. Solicit menţionarea în certificatul constatator a datelor de identificare ale (2) ................................................................ 
 

....................................................................................................................................................................................................... ..;  
în dovedirea interesului anexez următoarele documente(3): ..................................................................................................... . 
 

V. Persoana şi domiciliul ales pentru comunicări, potrivit art.28 din Legea nr.26/1990, republicată, cu modificările şi  
      completările ulterioare(4): 

1. Nume şi prenume: ................................................................................................................................................................... . 
2. Adresa: localitatea  ...............................................................  str. .............................................................................................  
 

nr. ...................  bloc...................  scara..............  etaj..............  ap...........  judeţ/sector....... .......................................................... 
 

cod poştal...............  telefon .....................................  fax   .....................................  e -mail ........................................................ .  

3.  Solicit comunicarea prin: poştă   e-mail   biroul eliberări, la sediul instituţiei 
 

VI. Prelucrarea datelor cu caracter personal 
Eliberarea informațiilor/copiilor certificate/copiilor se realizează cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Scopul eliberării 
informațiilor/copiilor certificate/copiilor este acela de informare în interes personal, 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 
decât cele în care au fost solicitate/obținute. 
Sunt obligat să respect dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor care figurează 
înscrise în prezenta cerere și în documentele eliberate de către registrul comerțului. 
Am fost informat și sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul soluționării prezentei cereri.  
Nume și prenume …….…………….................…..                      Data ………………… Semnătura ……………………  

 

VII. Termen .....................................................................                             
 

Întocmit .........................................................................                            Confirmare primire ..................................................... 
 

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

Notă :   (1) Se va preciza scopul 
  (2) Se va completa cu numele şi prenumele persoanei(lor) pentru care se solicită date suplimentare; 

(3) Se va preciza documentul din care rezultă interesul pentru menţionarea în certificatul constatator a datelor de identificare aferente  
             persoanei(lor) specificate; 

(4) Rubricile din casetă se completează numai în cazul în care persoana diferă de solicitantul cererii. 
cod: 11-10-186 


