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Μητρώα αφερεγγυότητας - Ρουμανία
Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Το τμήμα αυτό παρέχει μια επισκόπηση του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας — Ρουμανικό Μητρώο Αφερεγγυότητας, η οποία
συστάθηκε από το ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης — Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου

Τι πληροφορίες προσφέρει το μητρώο αφερεγγυότητας της Ρουμανίας;
Διαδικασίες αφερεγγυότητας στη Ρουμανία
Δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας (IPB) που δημοσιεύτηκε από το Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου, εξασφαλίζεται ότι η
ανακοίνωση δίκης, ανακοίνωση, πρόσκληση, οι κοινοποιήσεις των διαδικαστικών εγγράφων που εκδίδονται από δικαστήρια και
δικαστικούς διαχειριστές/σύνδικοι της πτώχευσης σύμφωνα με τον νόμο 85/2014 περί προλήψεως της πτωχεύσεως και
διαδικασιών αφερεγγυότητας.
Γενικά, οι διαδικασίες αφερεγγυότητας εφαρμόζονται σε:
1. Επαγγελματίες (όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης μιας επιχείρησης), με την εξαίρεση εκείνων που ασκούν ελεύθερα επαγγέλματα
και στις οποίες υπάρχουν ειδικές διατάξεις όσον αφορά το καθεστώς αφερεγγυότητας.

Απλουστευμένες διαδικασίες αφερεγγυότητας εφαρμόζεται:
1. επαγγελματίες·
εξουσιοδοτημένα φυσικά πρόσωπα·
ατομικές επιχειρήσεις και οικογενειακές επιχειρήσεις
2 οφειλέτες που πληρούν μια σειρά από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δηλαδή:
δεν κατέχουν ακίνητα περιουσιακά στοιχεία·
εγκατάσταση ή λογιστικά έγγραφα δεν μπορεί να βρεθεί·
ο διαχειριστής τους δεν μπορεί να βρεθεί·
την καταστατική έδρα τους δεν υφίσταται πλέον ή δεν είναι πλέον πανομοιότυπο με εκείνο που δηλώθηκε στο εμπορικό
μητρώο· παρέλειψε να υποβάλει τα έγγραφα που απαιτούνται από τον νόμο·
η λύση είναι το θέμα πριν από την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο

δήλωσαν την πρόθεσή τους να κηρύξει πτώχευση, δεν μπορούν να επωφεληθούν από τη διαδικασία δικαστικής εξυγίανσης.
Στα τέλη Ιουνίου 2014, η πτώχευση διέπεται από τον νόμο Διαδικασία 85/2014 περί προλήψεως της πτωχεύσεως και διαδικασιών
αφερεγγυότητας, οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται στις διαδικασίες που κινούνται μετά την έναρξη ισχύος του. Οι διαδικασίες
για την έναρξη ισχύος του νόμου αριθ. 85/2014, εξακολουθούν να υπόκεινται στις διατάξεις του νόμου αριθ. 85/2006 σχετικά με τη
διαδικασία αφερεγγυότητας.
Δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας
Ποιες πληροφορίες περιλαμβάνει;

Δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας περιέχει όλες τις διαδικαστικές πράξεις που εκδίδονται από τα δικαστήρια και τις δικαστικές
τους διαχειριστές/σύνδικοι πτωχεύσεως, ήτοι:
κλήτευση·
επικοινωνία·
κοινοποιήσεις·
συμμετοχή·
απόφαση·
άλλες διαδικαστικές πράξεις που ορίζει ο νόμος (εκθέσεις που εκδίδονται από τον δικαστικό διαχειριστή/εκκαθαριστή,
δικαστικής αναδιοργάνωσης, ανακοινώσεις).
Πώς είναι οργανωμένη η ιστοσελίδα του Δελτίου των διαδικασιών αφερεγγυότητας;

Ο δικτυακός τόπος του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας παρέχει πρόσβαση στα εξής:
ελεύθερη πληροφόρηση·
πληροφορίες σχετικά με τη δομή του Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου, δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας·
ειδική νομοθεσία, έντυπα και διαδικαστικές πράξεις.
Ο δικτυακός τόπος του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας (IPB) έχει τα ακόλουθα τμήματα:
οι πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση της ΙΡΒ·
νομοθετικές πράξεις·
οργανόγραμμα της Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου, εμπορικών μητρώων πρωτοδικείων και η ΙΡΒ·
το νομικό λεξικό (πτώχευση)·
ΑΣΖ στατιστικών δεδομένων·
διοργανικές σχέσεις·
στοιχεία επικοινωνίας.
Το δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας διατίθενται στην πύλη ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το Εθνικό Γραφείο Εμπορικού
Μητρώου, στην ενότητα για το δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας, και έχει την ακόλουθη δομή: https://portal.onrc.ro/
1. Το ΜΦΙ υπηρεσίες:

«δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας στο διαδίκτυο» (τέλη)·
Αριθμός «Σύνοψη της ΙΡΒ» (ελεύθερη ενημέρωση)·
«Πρόσωπα που δημοσιεύτηκε η ΙΡΒ» (ελεύθερη ενημέρωση)
Δραστηριότητα 2 εντύπων προς δημοσίευση στην ΙΡΒ·

Έντυπα σε απευθείας σύνδεση για τη δημοσίευση της ΙΡΒ·
Για τις μη επιγραμμικές μορφές ΙΡΒ.
Δραστηριότητα 3 έντυπα για την παροχή της ΙΡΒ πληροφοριών·.

Ηλεκτρονικά έντυπα για την παροχή της ΙΡΒ πληροφορίες·
Για τις μη επιγραμμικές μορφές ΙΡΒ.

Στατιστικές — 4

Η πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας δωρεάν στη Ρουμανία;
Το δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή. Η ηλεκτρονική έκδοση του Δελτίου είναι προσβάσιμα
μέσω διαδικτύου:
μέσω της πύλη ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου, το τμήμα που περιέχει το δελτίο
διαδικασιών αφερεγγυότητας.
Για την πρόσβαση σε υπηρεσίες που προσφέρει η ΙΡΒ, διαφοροποιείται ως εξής:
οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην επίσημη ιστοσελίδα του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας δωρεάν και
χωρίς εγγραφή·
πρόσβαση στην πύλη ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου απαιτεί εγγραφή χρήστη·
η πρόσβαση στο δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας στο διαδίκτυο» χορηγείται κατά την εγγραφή ως χρήστη και την
καταβολή της εισφοράς.
πρόσβαση σε «ΙΡΒ εκδίδει περιοδικά» και τα «Άτομα που δημοσιεύτηκε η ΙΡΒ» είναι δωρεάν και απαιτεί απλώς την εγγραφή
χρήστη.

Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο αφερεγγυότητας της Ρουμανίας
Το «δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας στο διαδίκτυο» μπορεί να αναζητηθεί από: ο αριθμός και το έτος δημοσίευσης της
έκδοσης, την επωνυμία του οφειλέτη, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, τον αριθμό εγγραφής στο εμπορικό μητρώο, τον αριθμό
αναφοράς της δικαστικής υπόθεσης ή τη δημοσίευση διάστημα ενός ζητήματος. για λογαριασμό τρίτου είναι προσβάσιμα από τους
αριθμούς εγγραφής, δελτία δημοσιεύονται στο ΜΦΙ καθορίζονται διαδικαστικές πράξεις στο σύνολό τους.
«ΙΡΒ εκδίδει περιοδικά» μπορεί να αναζητηθεί από τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης. Είναι προσβάσιμες δωρεάν τις
ακόλουθες πληροφορίες:
είδος δικογράφου δημοσιεύθηκε στο Bulletin (π.χ.: πρόταση για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας, το άνοιγμα διαδικασίας
αφερεγγυότητας, για το άνοιγμα, τη σύγκληση της συνέλευσης των πιστωτών, έκθεση δραστηριοτήτων, το σχέδιο
αναδιοργάνωσης, πρόταση για έναρξη διαδικασίας πτώχευσης, για την πτωχευτική διαδικασία ανοίγματος, σχεδίου
διανομής, τελική έκθεση, πρόταση για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας, κ.λπ.)·
τα ονοματεπώνυμα των ατόμων που αναφέρονται στα διαδικαστικά έγγραφα·
όπου είναι η έδρα του εν λόγω προσώπου·
αριθμό φορολογικού μητρώου·
αριθμός καταχώρισης στο μητρώο
«Πρόσωπα που δημοσιεύτηκε η ΙΡΒ» μπορεί να αναζητηθεί από τον αριθμό και το έτος δημοσίευσης της έκδοσης, την επωνυμία
του οφειλέτη, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, τον αριθμό εγγραφής στο εμπορικό μητρώο, τον αριθμό αναφοράς της δικαστικής
υπόθεσης ή τη δημοσίευση διάστημα ενός ζητήματος. είναι προσβάσιμες δωρεάν τις ακόλουθες πληροφορίες:
όνομα·
αριθμό φορολογικού μητρώου·
αριθμός καταχώρισης των προσώπων που αναφέρονται στα διαδικαστικά έγγραφα·
όπου είναι η έδρα του εν λόγω προσώπου·
αριθμός υπόθεσης της διαδικασίας αφερεγγυότητας και το όνομα του δικαστηρίου, όταν η υπόθεση έχει καταχωρηθεί·
οι αριθμοί που περιλαμβάνει τα διαδικαστικά έγγραφα που αφορούν τα πρόσωπα αυτά·
είδος της διαδικασίας·
η πρώτη μετά την έναρξη της διαδικασίας, κατά περίπτωση.

Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας
Το δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας ιδρύθηκε το 2006 βάσει του νόμου αριθ. 86/2006 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας.

Συνεχής βελτιστοποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος κλητεύσεων, ανακοινώσεις και κοινοποιήσεις των διαδικαστικών εγγράφων
που δημοσιεύονται είναι ο κύριος στόχος του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας.
Τα οφέλη από το ρουμανικό μητρώο αφερεγγυότητας
Δημοσίευση του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας αποφέρει σαφή οφέλη:
επιταχύνεται η διαδικασία αφερεγγυότητας, και απλουστεύει την κοινοποίηση κλήτευσης, οι ανακοινώσεις, προσκλήσεις,
αποφάσεις και άλλες διαδικαστικές πράξεις που εξέδωσαν τα δικαστήρια/εκκαθαριστές και διαχειριστές διορισμένοι από
δικαστήριο, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
ενοποιεί και ενοποιεί τα διαδικαστικά έγγραφα που εκδίδονται από δικαστήρια και δικαστικούς διαχειριστές/σύνδικοι.
να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας εθνικής βάσης δεδομένων των διαδικαστικών εγγράφων που εκδίδονται από δικαστήρια και
δικαστικούς διαχειριστές/σύνδικοι (π.χ., επικοινωνίες, δικαστικών αποφάσεων, των κλήσεων, ανακοινώσεις, εκθέσεις,
σχεδίων εξυγίανσης)
διευκολύνει την ταχεία καταχώριση στο εμπορικό μητρώο/άλλα μητρώα όσον αφορά τις κοινοποιήσεις που εκδίδονται
δυνάμει του νόμου αριθ. 85/2014 περί προλήψεως της πτωχεύσεως και διαδικασιών αφερεγγυότητας.
παρέχει στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα η πρόσβαση στα διαδικαστικά έγγραφα που εκδίδονται από δικαστήρια και
δικαστικούς διαχειριστές/σύνδικοι.
Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο επίσημος δικτυακός τόπος της Ρουμανικής Insolvency Δελτίου
Ο επίσημος δικτυακός τόπος της Ρουμανικής εμπορικού μητρώου
Μέσω της πύλη ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου της Ρουμανίας
Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της
μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.
Τελευταία επικαιροποίηση: 04/09/2018

