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Incepand cu data de 7 iulie 2017, Registrul Comertului va 

elibera un identificator unic la nivel european (EUID) 

In data de 16 iunie 2015 a fost promulgata o noua lege ce modifica procedura de inregistrare in Registrul 

Comertului a firmelor si persoanelor fizice autorizate. Unele modificari au intrat in vigoare in termen de 3 

luni de la publicarea in Monitorul Oficial, iar altele vor intra in vigoare incepand cu data de 7 iulie 2017.  

Ce include identificatorul unic la nivel european (EUID)? 

Incepand cu data de 7 iulie 2017, conform modificarii ce vizeaza legea 26/1990, societatile si persoanele 

fizice autorizate se vor inregistra automat si la nivel european, motiv pentru care Registrul Comertului 

va elibera si un identificator unic la nivel european (EUID).  

Astfel, conform noii reglementari, oficiile Registrului Comertului din cadrul Oficiului National al Registrului 

Comertului fac parte din sistemul de interconectare a Registrelor Comertului din statele membre ale 

Uniunii Europene. Toate datele vor fi disponibile pe site-ul e-justitie.  

Prin legea nr. 152/2015, publicata in data de 13 iulie in Monitorul Oficial nr. 519/2015, se introduce un 

nou articol 12
1
 din Legea nr. 26/1990, privind Registrul Comerțului, cu urmatorul continut: 

„Art. 12
1
. – Pentru identificare, inclusiv in comunicarea dintre registrele comertului din statele membre prin 

sistemul de interconectare, persoanele fizice si juridice inregistrate in registrul comertului vor avea si un 

identificator unic la nivel european (EUID), care include elementul de identificare al Romaniei, elementul 

de identificare al registrului national, numarul persoanei din registrul respectiv si, daca este necesar, alte 

elemente pentru a evita erorile de identificare. Structura identificatorului unic la nivel european (EUID) se 

aproba prin ordin al ministrului Justiţiei.” 

Prin sistemul de interconectare a registrelor comertului, Registrul Central al Comertului pune la dispozitia 

publicului documentele si informatiile referitoare la profesionistii inregistrati in Registrul Comertului. 

Gratuit, vom putea obtine informatii referitoare la datele de identificare si starea unei societati din Uniunea 

Europeana, iar contra-cost se vor putea obtine certificate constatatoare si copii ale documentelor in 

format electronic. 

In cazul in care o societate romaneasca inregistreaza o sucursala in strainatate, aceasta are 

obligatia de a mentiona inregistrarea si la Registrul Comertului din Romania. Pentru societatile cu 

sediul social in strainatate, care doresc sa deschida o sucursala in Romania, cererea se va 

depune la Registrul Comertului de la sediul fiecarei sucursale. 

Ce se va putea regasi pe paginile online ale ONRC? 

Legea nr. 152/2015 stabileste faptul ca vor fi disponibile, gratuit, prin sistemul de interconectare a 

registrelor comertului, pe pagina de internet a Oficiului National al Registrului Comertului sau pe portalul 

de servicii online al acestuia, urmatoarele date: 

 Denumirea si forma juridica a persoanei inregistrate in Registrul Comertului; 

 Sediul social/profesional al persoanei inregistrate in Registrul Comertului si statul membru in care 

este inmatriculata; 

 Numarul de ordine din Registrul Comertului al persoanei inmatriculate/inregistrate, identificatorul 

unic la nivel european (EUID) si codul unic de inregistrare fiscala; 

 Starea firmei. 

https://e-justice.europa.eu/home.do?sufix=19&amp;plang=ro&amp;action=home
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In momentul de fata, reprezentantii Oficiului National al Registrului Comertului nu ne-au putut preciza 

daca identificatorul unic la nivel european (EUID) va fi atribuit, in mod automat, companiilor deja 

inregistrate pe teritoriul Romaniei sau va exista o procedura de obtinere a acestui identificator.    

 

 

 

 

  

Disclaimer 

Acest material informativ este furnizat cu titlu orientativ si nu trebuie considerat un serviciu de consultanta. Desi 

incercam sa furnizam informatii corecte si de actualitate, nu exista nici o garantie ca aceste informatii vor fi corecte la 

data la care sunt primite sau ca vor continua sa ramana corecte in viitor. Este recomandat sa solicitati o analiza a 

cazului dumneavoastra si o opinie personalizata inainte de a intreprinde actiuni bazate pe continutul materialului. 

Pentru o astfel de opinie sau intrebari suplimentare in ceea ce priveste problemele expuse, nu ezitati sa ne 

contactati. 

 

https://www.facebook.com/accace.romania
https://www.linkedin.com/company/accace-romania
https://plus.google.com/+AccaceSRLBucuresti
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Contact  

Dan Iacob 

Corporate Services Consultant 

E-Mail: Dan.Iacob@accace.com 

Tel: + 40 314 050 440 

Despre Accace  

Avand peste 550 de profesionisti in cadrul birourilor deschise in 13 tari din Europa Centrala si de Est, 

Accace reprezinta una dintre companiile de consultanta si externalizare de top din regiune. De-a lungul 

anilor, Accace a dobandit o experienta remarcabila, detinand un portofoliu ce cuprinde peste 2000 de 

clienti, majoritatea companii internationale. 

In prezent, furnizam servicii prin intermediul birourilor noastre din Bosnia si Hertegovina, Cehia, Croatia, 

Germania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, Romania, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina si Ungaria. 

Alte locatii europene, precum si din afara Europei, sunt acoperite de partenerii nostri de incredere. 

Mai multe puteti afla accesand: www.accace.ro 

 

https://www.facebook.com/accace.romania
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