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Creditreform-Alerte.ro, aplicatie pentru managementul 

riscului de portofoliu 
 

 

CUPRINS: 

 

Ce este Creditreform-Alerte? 

Componentele de baza ale aplicatiei.  

 

Cum folosesc aplicatia Creditreform-Alerte? 
1. Accesarea aplicatiei 

2. Introducerea CUI-urilor 

3. „Firmele mele” - Accesarea datelor detaliate pentru o anumita companie 

4. Alerte noi, etichete automate si etichete personalizate (meniul din stanga) 

    - etichete automate 

    - etichete personalizate 

5. Filtrare avansata 

6. Export date 

 

Contul meu: 

1. Conturi secundare  

2. Modificarea adresei de email pentru alerte 

3. Redirectionarea avansata a alertelor in cadrul companiei Dvs. 
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Ce este Creditreform-Alerte? 

 
Este o solutie online de monitorizare care va permite sa luati masuri rapide in momentul in care apar 

situatii de risc in cadrul portofoliului Dvs de companii partenere. Luand masuri din timp, veti reduce la 

minim riscurile si veti identifica cu succes oportunitatile. 

Componentele de baza ale aplicatiei 

I. Managementul portofoliului:  

Puteti organiza usor si eficient portofoliul de clienti, potentiali cumparatori, furnizori si / sau parteneri. 

 

II. Evaluarea permanenta a companiilor: Aveti acces permanent la datele companiilor:  

1. Date de identificare – denumire, numar de inregistrare la Registrul Comertului, adresa, contact; 

2. Statutul legal – informatiile sunt colectate de pe site-ul oficial al Registrului Comertului si al 

Buletinului Procedurilor Insolventei; 

3. Statutul fiscal – datele sunt colectate de pe site-ul oficial al ANAF; 

4. Datele financiare – informatiile sunt colectate de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice; 

5. Indicatori financiari; 

6. Evolutia situatiei financiare; 

7. Datoriile restante catre bugetul de stat – datele sunt colectate de pe site-ul ANAF; 

8. Rapoarte CIP, Recom- administratori si asociati, Raport de credit Premium (disponibile prin 

consumul de credite); 

9. Dosarele inregistrate in Justitie – informatiile sunt colectate de pe site-ul portal.just.ro; 

10. Garantii mobiliare – inregistrate pe site-ul oficial al AEGRM. 

 

III. Monitorizarea continua a portofoliului Dvs. Alerte pe email.  

Sunteti avertizat in momentul in care apare o situatie de risc. Primiti alerte atat pe adresa de email, cat si 

in contul Dvs deschis in cadrul aplicatiei cand una dintre societatile din portofoliul Dvs se confrunta cu una 

din urmatoarele situatii: 

1. Inregistreaza dosar de intrare in insolventa; 

2. Este inregistrata in Buletinul Procedurilor Insolventei; 

3. Isi modifica statutul la Registrul Comertului; 

4. Isi schimba statutul in registrul de societati inactive la ANAF (Agentia Nationala de Administrare 

Fiscala); 

5. Inregistreaza restante la bugetul de stat; 

6. Inregistreaza noi dosare in Justitie. 

 

Frecventa actualizarii datelor: 

- actualizari Buletinul Procedurilor de Insolventa - frecventa zilnica 
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- actualizari Registrul Comertului - frecventa saptamanala 

- actualizari ANAF - platitor TVA; split TVA; TVA la incasare - frecventa la 3 zile 

- actualizari ANAF - inactivare/reactivare societati - frecventa la 3 zile 

- actualizari ANAF - datorii restante la bugetul de stat - odata la 3 luni cand se listeaza firmele cu datorii 

- actualizari Ministerul Finantelor Publice - anual, odata cu listarea ultimului bilant 

- actualizari dosare faliment in justitie - portalul Just.ro -  frecventa zilnica 

- actualizari dosare alte materii in justitie - portalul Just.ro -  frecventa saptamanala 

 

Cum folosesc aplicatia Creditreform-Alerte? 

1. Accesarea aplicatiei Creditreform-Alerte 

 

Accesarea aplicatiei se face pe site-ul www.creditreform-alerte.ro cu ajutorul adresei de email si a 

parolei setate la inregistrare. Toate datele de inregistrare pot fi verificate si sunt editabile (mai 

putin adresa principala de email) accesand sectiunea “Contul meu”.  

Pentru a va asigura protectia datelor din cont, va sugeram sa modificati parola periodic si sa 

folositi de fiecare data parole puternice care sa contina combinatii de litere, cifre si caractere 

speciale. 
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2. Introducerea CUI-urilor in aplicatie: 

CUI-urile se pot adauga simplu in aplicatie, apasand butonul “Adauga firme”. Le puteti introduce, 

fie prin transcrierea manuala a codurilor fiscal, fie prin copierea acestora din alta aplicatie (CUI-

urile trebuie sa fie unul sub altul). 

Limita este de maxim 500 CUI-uri adaugate in acelasi timp. La final, apasati butonul “Incarca 

firme”. 

Se pot insera si cate 1000 CUI-uri odata folosind si incarcand un fisier .txt ce contine CUI-urile 

dorite. 

 

 

 

Stergerea sau inlocuirea CUI-urilor introduse in aplicatie 

Odata introduse in aplicatie, CUI-urile se pot sterge sau inlocui dar fara a depasi limita superioara 

a abonamentului. 

CUI-urile sterse sunt incadrate automat in categoria “CUI-uri sterse” (functionalitate similara cu 

cosul de gunoi din windows) si vor fi eliminate automat dupa 15 zile.   

Pentru a elimina imediat un CUI va fi necesara si golirea etichetei “CUI-uri sterse”. 
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3. “Firmele mele” - accesarea datelor detaliate pentru o anumita companie 

Selectati in meniul din partea stanga “Firmele tale” si apoi dati click pe societatea dorita pentru a 

afla detalii despre aceasta.  Alternativ puteti sa cautati o anumita societate dupa CUI sau numele 

ei in campul “Cauta in cont”.  

In pagina nou deschisa veti putea accesa detaliile firmei, datele financiare, Indicatori si evolutie, 

datorii catre bugetul de stat, informatii referitoare la dosarele in justitie, buletinul procedurilor 

insolventei si inregistrarile din arhiva electronica a garantiilor mobiliare.  

 

De asemenea, veti putea actualiza datele ANAF, exporta dosarele din JUST.ro, AEGRM si veti 

putea obtine rapoarte CIP, Recom sau Rapoarte de credit Premium (rapoartele se pot obtine pe 

baza de credite achizitionate separat). 
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4. Alerte noi, etichete automate si etichete personalizate (meniul din stanga) 

a. Etichete automate 

Aplicatia identifica automat si eticheteaza companiile care ar putea reprezenta un risc pentru 

afacerea Dvs folosind criteriile mai jos descrise. 

 

 Inactive la RegCom –  companiile care, conform informatiilor de la Registrul Comertului, nu mai 

realizeaza activitati economice, respectiv cele care sunt inregistate ca fiind: “radiate”, “suspendare 

temporara a activitatii”, “faliment”, “lichidare”; 

 Inactive la ANAF – companiile care sunt declarate in registrul ANAF ca fiind inactive, conform 

articolului 92 din Legea 207 / 2015; 

 In insolventa – companiile care sunt inregistrate la Registrul Comertului ca aflandu-se in procedura 

insolventei; 

 Risc insolventa – companiile care au inregistrat un dosar de deschidere a insolventei pe site-ul 

Ministerului de Justitie (portal.just.ro), nu mai vechi de 1 an de zile, si pentru care nu este inregistrata 

mentiunea la Registrul Comertului ca fiind in insolventa; 

 Datornice catre stat – companiile care au inregistrat datorii restante la Bugetul de stat aferente 

ultimului trimestru fiscal; 

 Urmarire penala – societatile care, conform mentiunilor inregistrate la Registrul Comertului, au 

deschise dosare de urmarire penala; 

 Indice risc mare – companiile care au indicele de risc mare si foarte mare, conform formulei de calcul 

a indicatorilor financiari. Aici sunt incluse si societatile care nu au publicate pe ultimul an fiscal datele 

financiare; 

 Inscrieri in AEGRM – companiile care au inregistrate garantii mobiliare in AEGRM (ca urmare a 

verificarii manuale facute de catre utilizatorii aplicatiei); 

 AEGRM < 60 de zile – companiile care au inregistrate recent, intr-o perioada nu mai mare de 60 de 

zile, garantii mobiliare in AEGRM; 

 Dosare just.ro < 60 de zile – companiile care au inregistrate recent, intr-o perioada nu mai mare de 60 

de zile, litigii pe site-ul Ministerului de Justitie, portal.just.ro; 
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b. Etichete personalizate 

Aplicatia permite realizarea de etichete personalizate cu ajutorul carora companiile pot fi grupate 

in functie de necesitatile utilizatorilor. La etichetele astfel create, se pot conecta adrese de email 

ale utilizatorilor secundari.  

Astfel, alertele vor fi transmise atat catre contul de email principal (pentru toate companiile din 

portofoliu), cat si catre cel secundar (pentru companiile atasate etichetei). 

 
 

 

 

“Legarea” unei etichete de o adresa de email. Astfel, alertele companiilor introduse pe aceasta 

eticheta, vor fi transmise si catre o alta adresa de email (a unui utilizator secundar). 
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Etichetele pot fi utilizate atat la incarcarea in aplicatie a CUI-urilor societatilor, cat si in portofoliul 

deja incarcat.  

Astfel, la incarcarea unei liste de CUI-uri in aplicatie puteti alege o eticheta existenta si puteti 

astfel incarca aceste CUI-uri direct in acea eticheta. 

 

 

Sau  puteti selecta anumite societati din portofoliul incarcat in aplicatie si sa le “marcati” cu o 

anumita eticheta. 
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5. Filtrare avansata 

Portofoliul incarcat in aplicatie poate fi organizat/ filtrat in functie de criterii pre-stabilite asa cum 

se pot regasi in functionalitatea oferita prin Filtrarea avansata. Aceasta functie se acceseaza 

facand click pe butonul “Filtreaza portofoliul”. 

 

 

6. Export date 

Aplicatia pune la dispozitie posibilitatea de export a datelor la nivel de portofoliu sau companie: 

 

Portofoliu - date companii > export in format excel (doua butoane: Export Excel si Export Bilant) 

Companie - dosare in justitie > export in format excel 

Companie - inregistrari Arhiva Electronica a Garantiilor Mobiliare (AEGRM) > export in format 

word 

Companie - Raport date companie > versiune printabila 
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CONTUL MEU: 

 

1. Conturile secundare 

In vederea unei administrari optime a portofoliului de companii, pot fi realizate conturi secundare 

cu ajutorul carora va fi accesata aplicatia de catre persoane diferite. Acestea vor fi create de catre 

utilizatorul principal in cadrul sectiunii “Contul meu”.  

Activare cont utilizator secundar 

Dupa completarea campurilor si apasarea butonului “Creeaza cont”, un email de confirmare va fi 

trimis pe adresa de email a utilizatorului secundar.   

Pentru a-si activa contul, utilizatorul secundar va trebui sa confirme adresa sa de email cu un click 

pe linkul de activare primit pe emailul sau (va rugam sa verificati si in spam). 

 

Drepturi conturi secundare 

Doar contul principal primeste toate alertele pentru toate societatile din portofoliul introdus in 

aplicatie, conturile secundare primesc alerte doar pentru societatile din eticheta alocata lor ( vezi 

descrierea: Etichete personalizate). 

Conturile secundare pot introduce, sterge societati si pot crea etichete. 
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2. Modificarea adresei de email pentru alerte 

Aplicatia transmite automat alertele catre adresa de email cu care sunteti inregistrat in aplicatie.  

Totusi, daca doriti ca alertele sa fie transmise catre o alta adresa de email, acest lucru se poate 

face accesand sectiunea “Contul meu” > “Modifica detalii cont” > “Trimite alertele la alta adresa” 

- bifati casuta, completati noua adresa si salvati modificarile. 

 

 

3. Redirectionarea avansata a alertelor in cadrul companiei Dvs. 

Pentru portofoliile de largi dimensiuni sau companiile mai mari unde este necesara transmiterea 

alertelor catre diferite departamente, in functie de nevoile acestora, va recomandam sa folositi o 

adresa de email principala, special conceputa pentru primirea tuturor alertelor (ex: Creditreform-

Alerte@companie.ro) si pe care o veti seta din “Contul meu” dupa procedura descrisa la punctul 

2)  

Alertele vor putea fi redirectionate catre orice adresa de email a utilizatorilor interesati, folosind 

ca regula un set de “tag-uri” unice, prezente in subiectul tuturor alertelor emise de catre aplicatia 

noastra. 

Avand in vedere posibilitatea de redirectionare a alertelor in functie de specificul lor, sistemul 

nostru grupeaza si transmite alertele punand in subiectul emailului transmis, un “tag” special, 

incadrat de paranteze patrate, pentru a le diferentia. 

“Tag-urile” folosite in cadrul aplicatiei noastre sunt: 

[Schimbare stare RegCom]  
[Listare in BPI]  
[Inactivare ANAF]  
[Reactivare ANAF]  
[Actualizare TVA la incasare] 
[Actualizare split TVA]  
[Datorie catre buget]  
[Dosare noi pe Just.ro]  
[Aegrm - inscrieri noi]  
[Aegrm - inscrieri expirate] 

mailto:alertacui@companie.ro
mailto:alertacui@companie.ro

