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IDENTIFICATOR UNIC LA NIVEL EUROPEAN 

In conformitate cu Proiectul de lege pentru modificarea si completarea unor acte normative in 

domeniul inregistrarii in Registrul Comertului, persoanele juridice si fizice vor fi identificate in 

Registrul Comertului printr-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. 

Registrul central al comertului (tinut de Oficiul National al Registrului Comertului - ONRC) si 

registrele comertului tinute de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale vor fi incluse 

intr-un sistem european, respectiv sistemul de interconectare a registrelor comertului. Prin acest 

nou cod, se are in vedere atat identificarea profesionistilor activi, cat si eficientizarea comunicarii 

dintre registrele comertului din statele membre.  

Certificatul de inregistrare eliberat la inmatriculare va contine numarul de ordine din Registrul 

Comertului, codul unic de inregistrare fiscala, precum si identificatorul unic la nivel european 

EUID. 

Informatii inregistrate in registrul comertului, care ar putea fi disponibile gratuit prin sistemul de 

interconectare a registrelor comertului, pe pagina de internet a ONRC si pe portalul de servicii 

online al acestuia sunt urmatoarele: 

 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. 

Prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor, Oficiul Registrului Comertului va primi 

informatiile si documentele privind deschiderea si incetarea oricarei proceduri de dizolvare, 

lichidare sau de insolventa a persoanei juridice din statul membru al Uniunii Europene, precum si 

privind radierea acesteia din registru.  
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In situatia in care o persoana juridica dintr-un stat membru al Uniunii Europene va fi radiata, 

Oficiul Registrului Comertului va radia cu titlu gratuit, din oficiu, toate sucursalele acesteia, dupa 

cum prevede proiectul de lege. 

Mentionam ca prevederile privind identificatorul unic la nivel european EUID se vor aplica din 7 

iulie 2017 in cazul in care proiectul de lege va fi promulgat de presedinte si publicat in Monitorul 

Oficial.  
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Marius Rimboaca este coordonatorul departamentelor Juridic si de Recuperari 

Creante ale IBS. Este membru al Baroului Bucuresti, avand o experienta de peste 15 

ani in Dreptul Afacerilor, fiind implicat in numeroase proiecte imobiliare, litigii 

fiscale, dreptul muncii, fuziuni si achizitii, contracte, etc. 

 

Aria sa de expertiza acopera domenii diverse precum constructii, pharma, 

telecomunicatii, asigurari, etc. 

 


