Rumānija

Nemokumo registrai - Rumunija
Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šiame skyriuje apžvelgiamas Bankroto bylų biuletenis − Rumunijos bankroto registras, kurį įsteigė Teisingumo ministerijos
Nacionalinis prekybos registro biuras

Kokia informacija Rumunijos bankroto registre?
Bankroto bylos Rumunijoje
Nemokumo procedūrų biuletenyje (BBB), kurį spausdina Nacionalinis prekybos registro biuras, užtikrinama, kad trečiųjų šalių
informavimo, komunikacijos, pranešimo apie susirinkimo sušaukimą, pranešimus apie teismų priimtus procesinius dokumentus ir
(arba) likvidatoriai teismų administratoriai nemokumo bylos pagal Įstatymą Nr. Nr. 85/2014 dėl bankroto prevencijos ir bankroto
procedūros.
Bendrosios bankroto bylų taikomas:
1. Visi specialistai (įmonė), išskyrus laisvųjų profesijų atstovų ir subjektų, kurie naudojasi yra specialiosios nuostatos, susijusios su
nemokumo režimą.

Supaprastintas bankroto bylų taikomas:
1 specialistai;
fiziniai asmenys, turintys leidimą;
atskirų įmonių ir šeimos įmonių
2 skolininkų, kurie atitinka konkrečias sąlygas, t. y.:
neturi nekilnojamąjį turtą;
ar apskaitos dokumentais neįmanoma rasti;
negalima rasti jų administratorius;
registruota buveinė nebeegzistuoja arba nėra identiškas, kad deklaruotas prekybos registre; nepavyko pateikti dokumentai,
kurių reikalaujama pagal teisės aktus;
prieš likvidavimą, taikymo prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

paskelbė savo ketinimą bankrutuoja arba negali pasinaudoti sanavimo procedūrą.
2014 m. birželio mėn. pabaigoje, bankroto reglamentuoja Įstatymas Nr. Procedūra 85/2014 dėl nemokumo prevencijos ir
nemokumo procedūrų, kurios nuostatos taikomos procesams, pradedamiems po jo įsigaliojimo. Ūkininkams procesus, kai įsigaliojo
Aktas Nr. 85/2014, nuostatos taikomos įstatymo Nr. 85/2006 dėl nemokumo procedūrą.
Nemokumo procesų biuletenis
Kokia informacija joje pateikiama?

Nemokumo procesų biuletenis yra visos procedūrinės teisės aktus, teismai ir likvidatoriai teismų administratoriai ir (arba) bankroto
byloje, t. y.:
šaukimas į teismą;
komunikatas;
pranešimai;
dalyvių;
teismo sprendimo;
kitų procedūrinių aktų įstatymu (ataskaitų, kurias išduoda teismo paskirtas administratorius/likvidatorius, teisminio
reorganizavimo planus, pranešimai).
Kaip jis veikia interneto svetainėje Nemokumo procesų biuletenis?

Bankroto bylų biuletenio interneto svetainėje suteikiama prieiga prie:
nemokama informacija;
struktūros informacija apie Nacionalinio prekybos registro biuro ir Bankroto bylų biuletenio direktorato;
susiję teisės aktai, formos ir procesiniai dokumentai.
Interneto svetainėje Bankroto bylų biuletenio (BBB) suskirstyta į šiuos skyrius:
informacija apie BBB įsteigimą;
įstatymo galią turinčiuose teisės aktuose;
organizacinės struktūros nacionalinio prekybos registro biuro, prie teismų veikiančių prekybos registro biurų ir BBB formos;
teisinių terminų (bankroto) žodynas;
BBB statistiniai duomenys;
institucijų tarpusavio santykiai;
kontaktiniai duomenys.
Bankroto bylų biuletenyje formos yra parengtos e. paslaugų portale Nacionalinis prekybos registro biuras, leidžiantis Bankroto bylų
biuletenį, skirtą ir struktūra yra tokia: https://portal.onrc.ro/
1. Banko paslaugos:

„Internetinis bankroto bylų biuletenis“ (mokamas);
BBB numeris „santrauka“ (nemokama informacija);
„BBB skelbiamų asmenų“ (nemokama informacija)
2 veikla skelbimo BBB formos;

Internetinės skelbimo BBB formos;
Neinternetinės duomenų pateikimo BBB formos.
3 veiklos duomenų pateikimo BBB formos;

Internetinės duomenų pateikimo BBB formos;
Neinternetinės duomenų pateikimo BBB formos.

4 m. statistiniai duomenys

Ar nemokumo registru galima naudotis nemokamai Rumunijoje?
Bankroto bylų biuletenis skelbiamas elektronine forma. Elektroninė biuletenio versija prieinama internetu:
per e. paslaugų portale nacionalinio prekybos registro biuro e. paslaugu portalo skyriuje, kuriame pateikiamas Bankroto
bylų biuletenis.
Prieiga prie BBB paslaugų suteikiama įvairiais būdais:
naudotojai gali naudotis oficialioje Bankroto bylų biuletenio interneto svetainėje nemokamai ir be registracijos;
prieigos prie e. paslaugų portale nacionalinio prekybos registro biuro reikalinga naudotojo registracija;
prieiga prie „Internetinio bankroto bylų biuletenio“ suteikiama užsiregistravus kaip naudotojui ir už sumokėjus mokestį.
prieiga prie „BBB sutrumpinto leidimo“ ir „BBB skelbiamų asmenų“ yra nemokama − reikalinga tik naudotojo registracija.

Kaip atlikti paiešką Rumunijos bankroto registras
„Internetinis bankroto bylų biuletenis“ galima ieškoti pagal: numerį ir publikavimo metus, skolininko pavadinimą, mokesčių mokėtojo
kodą, registracijos prekybos registre numerį, teismo bylos numerį ar biuletenio numerio publikavimo laikotarpį. samdos pagrindais
arba už atlygį yra prieinami abonentams numerius, nustatytus BPI biuleteniuose paskelbti visus procedūrinius veiksmus.
„BBB sutrumpintame leidime“ galima atlikti pagal biuletenio numerį ir datą. Juos galima nemokamai rasti šią informaciją:
tipo procesinį dokumentą, paskelbtą Bulletin (pvz.: šaukimas, bausmė už pranešimo apie bankroto bylas, bankroto bylos
pradžios, sušaukti kreditorių susirinkimą, veiklos ataskaitą, reorganizavimo planą, bausmė už pranešimą pradėti bankroto
procedūrą, bankroto procedūros pradėjimą, platinimo planas, galutinė ataskaita, bausmė už bankroto bylos užbaigimo, ir t. t.);
nurodytų asmenų vardai ir pavardės, procesinių dokumentų teikimą;
kur registruota buveinė;
mokesčių mokėtojo registracijos kodas;
registracijos numerį registre
„BBB skelbiamų asmenų“ paiešką galima atlikti pagal numerį ir publikavimo metus, skolininko pavadinimą, mokesčių mokėtojo
kodą, registracijos prekybos registre numerį, teismo bylos numerį ar biuletenio numerio publikavimo laikotarpį. juos galima
nemokamai rasti šią informaciją:
pavadinimas;
mokesčių mokėtojo registracijos kodas;
registracijos numeris procesiniuose dokumentuose nurodytiems asmenims;
kur registruota buveinė;
bankroto bylos numeris ir pavadinimas, kai byla įregistruojama teisme;
be kita ko, procesinių dokumentų skaičių, šių asmenų;
procedūros rūšis;
pirmiausia, po sprendimo pradėti procedūrą, kai tinkama.

Rumunijos bankroto registro istorija
Bankroto bylų biuletenyje buvo įsteigta 2006 m. pagal Įstatymą Nr. 86/2006 dėl bankroto bylų.
Nuolat optimizuoti teismo šaukimų elektronine sistema, informacinių pranešimų, pranešimų apie susirinkimus ir procesinių
dokumentų įteikimo yra pagrindinis Rumunijos bankroto bylų biuletenio tikslas.
Naudos Rumunijos bankroto registras
Bankroto bylų biuletenio paskelbimo teikia akivaizdžią naudą:
spartinti bankroto procedūra, ir supaprastinamos pranešimo apie šaukimus atvykti į teismą, pranešimai, kvietimai, sprendimai
ir kiti procedūriniai aktai likvidatoriai teismų administratoriai ir (arba) teismai, ir tokiu būdu sukurti elektroninių ryšių.

juo siekiama suvienyti ir standartizuojamas procedūrinius dokumentus, kuriuos išduoda teismai ir likvidatoriai teismų
administratoriai).
prisidėti prie nacionalinės duomenų bazės procesinius dokumentus išduoda teismai ir likvidatoriai teismų administratoriai),
ryšių (t. y. teismo šaukimas, teismo sprendimais, sušaukimo dokumentai, pranešimai, ataskaitos, reorganizavimo planai)
padeda sparčiai registruoti prekybos registro arba kitų registrų pranešimams pagal Įstatymo Nr. Nr. 85/2014 dėl bankroto
prevencijos ir bankroto procedūros.
suteikia suinteresuotiesiems asmenims galimybę patekti į procedūrinius dokumentus, kuriuos išduoda teismai ir likvidatoriai
teismų administratoriai).
Susijusios nuorodos

Oficialus Rumunijos bankroto biuletenio interneto svetaine
Oficialus Rumunijos prekybos registro interneto svetaine
Per e. paslaugų portale Nacionalinis prekybos registro biuras Rumunijoje
Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto
teksto kokybės.
Paskutinis naujinimas: 04/09/2018

