I.

II.

III.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

Formular nr. 1

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

OFICIUL REGISTRULUI
COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL




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

verificare disponibilitate firmă

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

rezervare denumire firmă

Stabilirea firmei se face la opţiunea şi pe răspunderea solicitantului cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi ţinând seama de
criteriile prevăzute în Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare
a informaţiilor; oficiul registrului comerţului răspunde numai de exactitatea datelor furnizate pe baza acestei cereri.

IV.
1. Subsemnat (ul/a) ...........................................................................................................................................................................
domiciliat în ..........................................…. str. .............................................................................................................. nr. ............
bloc. ............. scara. ........ etaj ........ ap. ......…. judeţ/sector .................................................... telefon ...................................... ...
act identitate ....................... seria ............ nr. ...................….... eliberat de .....................................................................................
la data ......................…....CNP/NIF ......................................................... în calitate de ..................................................................
prin .....................................................................................................................................................................................................
conform .....................................................................................................................................................................................…... .
2. pentru firma(1) ..............................................................................................................................................................................
având numărul de ordine în registrul comerţului(1) ................................................, CUI(1) ......................................................... .
3. solicit verificare disponibilitate şi / sau rezervare firmă(2) pentru:

 autorizare şi înmatriculare
 schimbare denumire

 prelungire rezervare denumire firmă
 schimbare sediu în alt judeţ
 schimbare sediu din alt judeţ

4. menţionez că, în perioada ................................................, dreptul de folosinţă exclusivă asupra denumirii solicitate a aparţinut
............................................................................................................................................, având CUI ......................................... .
V.

VI.

Nr.
crt.

Denumiri propuse în ordinea preferinţelor

Validare ORCT
(admis/respins)

1.

2.

3.

(nume, prenume, semnătură)

VII.

În

vederea obţinerii acordului prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, solicit înaintarea documentaţiei la:



Secretariatul General al Guvernului

Notă : (1) Se completează în situaţia în care firma este înmatriculată în registrul comerţului;
(2) Dovada rezervării firmei este valabilă trei luni de la data emiterii acesteia.
cod : 11-10-181

 Prefectura ......................................... .
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CERERE VERIFICARE DISPONIBILITATE ŞI/SAU REZERVARE FIRMĂ

VIII.

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

Solicit lista tipărită cu firmele similare denumirii rezervate
2. În situaţia în care firma nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi rezervată, solicit(1)
1.

lista tipărită cu firmele

identice sau similare
IX.
Nr.
crt.

OPIS DOCUMENTE DEPUSE
Denumirea actului

Nr.
file

1.

Nr.
crt.

Denumirea actului

Nr.
file

4.

2.

5.

3.

Total file :

X. Persoana şi domiciliul ales pentru comunicări, potrivit art.28 din Legea nr.26/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare(1) :
1. Nume şi prenume: ........................................................................................................................................................................ .
2. Adresa: localitatea ............................................................... str. .................................................................................................
nr. ................... bloc................... scara.............. etaj.............. ap........... judeţ/sector.....................................................................
cod poştal................ telefon ..................................... fax ..................................... e-mail ............................................................ .
3.

 Solicit comunicarea dovezii care atestă efectuarea

rezervării firmei în registrul comerţului prin:

 poştă  e-mail  biroul eliberări, la sediul instituţiei
XI. Prelucrarea(2) datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal înscrise în prezenta cerere și în documentele depuse în susținerea acesteia se înregistrează în registrul
comerțului în conformitate cu dispozițiile legale privind activitatea/atribuțiile/funcțiile registrului comerțului și se prelucrează cu
respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date.
Actele supuse obligației legale de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a/a VII-a sau pe pagina de
internet/ portalul de servicii on-line al ONRC se publică în forma depusă/transmisă.
Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale
persoanelor care figurează înscrise în cerere/documentele depuse la registrul comerțului în susținerea acesteia și sunt de acord ca datele cu
caracter personal să fie prelucrate în scopul soluționării prezentei cereri.
Nume și prenume: ............................................
Semnătura .....................................

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

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte, precum şi săvârşirea de acte de
concurenţă neloială sunt pedepsite conform legii.
Semnătura .....................................

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

Datele cu caracter personal cuprinse în prezenta cerere şi în actele doveditoare sunt supuse prelucrării, în condiţiile prevă zute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016
şi de Legea nr. 26/1990.

Notă: (1) Rubricile din casetă se completează numai în cazul în care persoana diferă de solicitantul cererii.
(2) Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene pr ivind 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, ali nierea sau combinarea,
restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.
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