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SERVICIUL PERSOANE JURIDICE 

PROCEDURI PRIVIND SINDICATELE 

 

I. ACORDARE PERSONALITATE JURIDICĂ 

Acte necesare: 

1. Cerere de înscriere,  taxa judiciară de timbru în valoare de 200lei;  

2. Împuternicire (persoana prevăzută în procesul verbal de constituire sau persoana 

împuternicită special prin procura autentică) 

3. Proces verbal de constituire, semnat de cel puţin 15 membri (1 exemplar original, 2 

xerocopii); 

4. Statut (1 exemplar original, 2 xerocopii);  

5. Lista membrilor din organul de conducere, cu menţionarea numelui, prenumelui, cod 

numeric personal, profesie şi domiciliu; 

6. Cazierele judiciare ale membrilor aleşi în organele de conducere 

7. Dovada sediului - contract de închiriere, comodat etc, însoţit de titlul de proprietate, 

precum şi când este cazul;dovada acordului Asociaţiei de locatari/proprietari, acordului 

soţului/soţiei, precum şi acordul vecinilor ai căror apartamente au pereţii comuni cu 

apartamentul în care petenta şi-a stabilit sediul, pe plan vertical şi orizontal, conform 

art.42 din legea nr.230/2007; 

8. Dovada calităţii de salariat în aceeaşi unitate, potrivit art. 3 alin. 2 din Legea nr. 

62/2011, pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puţin 15 angajaţi 

din aceeaşi unitate. 
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 MENŢIUNI 

Toate actele depuse în copii vor fi certificate pentru conformitate. 

II. MODIFICARE STATUT 

Acte necesare 

1. Cerere de înscriere a modificărilor,  taxa de timbru în valoare de 200lei; 

2. Imputernicire (persoana prevazută în procesul verbal de modificare sau persoana 

împuternicită special prin procura autentică) 

3. Procesul verbal al Adunării Generale privind modificările intervenite, semnat de cel puţin 

15 membri (2 exemplare originale, 2 xerocopii); 

4. Hotărârea judecătorească de acordare a personalităţii juridice şi hotărârile privind 

modificarile ulterioare, legalizate. 

5. Cazierele judiciare ale membrilor aleşi în organele de conducere, în cazul în care 

modificarea se referă la componenţa organelor de conducere.  

MENŢIUNI 

Toate actele depuse în copii vor fi certificate pentru conformitate 

III. CONSTATARE ÎNDEPLINIRE CONDIŢII DE REPREZENTATIVITATE 

 

Acte necesare, conform disp. art. 52 din legea nr.62/2011: 

   Art. 52. - Dovada îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate se face astfel:  

   A. la nivel naţional:  
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   a) copie a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii 

juridice de confederaţie şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de 

modificare a statutului şi/sau a componenţei organelor executive de conducere;  

   b) extras din ultimul buletin statistic publicat privind numărul total de angajaţi din 

economia naţională;  

   c) declaraţiile semnate de reprezentanţii legali ai federaţiilor sindicale membre în care se 

specifică numărul total de membri de sindicat din fiecare federaţie, precum şi o situaţie 

cumulativă semnată de reprezentantul legal al confederaţiei sindicale cuprinzând lista 

federaţiilor componente şi numărul total de membri ai acestora;  

   d) dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unei copii a 

dosarului de reprezentativitate;  

   B. la nivel de sector de activitate sau grup de unităţi:  

   a) copie a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii 

juridice de federaţie şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare 

a statutului şi/sau a componenţei organelor de conducere;  

   b) declaraţiile semnate de reprezentanţii legali ai sindicatelor componente în care se 

specifică numărul total de membri de sindicat din fiecare unitate, precum şi o situaţie 

cumulativă semnată de reprezentantul legal al federaţiei sindicale;  

   c) datele Institutului Naţional de Statistică privind numărul total de angajaţi din sectorul de 

activitate respectiv sau, în cazul grupului de unităţi, declaraţiile angajatorilor din grup 

privind numărul angajaţilor fiecărei unităţi;  

   d) dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unei copii a 

dosarului de reprezentativitate;  

   C. la nivel de unitate:  

   a) copie a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii 

juridice de către sindicat şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de 

modificare a statutului şi/sau componenţei organului executiv de conducere;  
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   b) declaraţie semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de 

membri;  

   c) dovadă privind numărul de angajaţi din unitate, eliberată de angajator;  

   d) dovada depunerii la inspectoratul teritorial de muncă a unei copii a dosarului de 

reprezentativitate.  

  MENŢIUNI 

Toate actele depuse în copii vor fi certificate pentru conformitate. 
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