
ACTE NECESARE PENTRU: 
 

I.  DOBÂNDIREA PERSONALITĂŢII JURIDICE 
 

A. ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII 
 

1. CERERE TIP – ESTE ANEXA LA ORDINUL MINISTRULUI JUSTIŢIEI 954/B/C/2000 pentru aprobarea REGULAMENTULUI privind organizarea 
Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului Naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, 

2. CERTIFICATE DE CAZIER FISCAL PENTRU MEMBRII ASOCIAŢIEI ŞI/SAU FUNDAŢIEI – VALABILE LA DATA DEPUNERII CERERII – 
conform OG nr. 75/2001, 

 
3. DOVADA SEDIULUI – CONTRACT COMODAT SAU ÎNCHIRIERE ŞI COPIE CERTIFICATĂ „PENTRU CONFORMITATE CU ORIGINALUL” A 

TITLULUI DE PROPRIETATE ASUPRA SPAŢIULUI SEDIU, 

4. DOVADA PATRIMONIULUI INIŢIAL – MINIMUM 200 LEI PENTRU ASOCIAŢII (alcătuit din aportul în natura şi/sau în bani al asociaţilor, în cazul 
aportului în natură constând în bunuri imobile, formă autentică a actului constitutiv şi a statutului este obligatorie), iar PENTRU FUNDAŢII bunuri în natură sau în 
numerar a căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie – recipisa originală, 

5. DOVADA REZERVĂRII DENUMIRII – ORIGINAL - CARE  TREBUIE SĂ FIE VALABILĂ LA DATA PRONUNŢĂRII HOTĂRÂRII INSTANŢEI, 
 

6. TAXA JUDICIARĂ DE TIMBRU – 100 lei, în original, 
 

7. ACT CONSTITUTIV – ATESTAT DE AVOCAT SAU AUTENTIFICAT DE NOTAR (PENTRU FUNDAŢII – OBLIGATORIU AUTENTIFICAT) – 2 
EXEMPLARE ORIGINALE ŞI în format electronic, atestate/autentificate, scanate (pdf şi word ) – CD/Stick, 

8. STATUT - ATESTAT DE AVOCAT SAU AUTENTIFICAT DE NOTAR (PENTRU FUNDAŢII – OBLIGATORIU AUTENTIFICAT) - 2 EXEMPLARE 
ORIGINALE  ŞI în format electronic, atestate/autentificate, scanate (pdf şi word) – CD/Stick, 

9. În cazul membrilor persoane juridice – copii de pe hotărârea organului intern in sensul ca societatea comercială să devină membru asociat/fondator, 
certificate de înmatriculare ale societăţilor comerciale sau hotărâri de acordare personalitate juridică, 

 
10.   Avizul comitetului executiv şi acordul proprietarilor prevăzute de dispoziţiile art. 40 alin. 1  din Legea 196/2019, 

 
11. Copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identităţii membrilor asociaţi, 

 
12. declaraţie pe proprie răspundere, încheiată în formă autentică, a oricăruia dintre membrii asociaţi, împuternicit prin actul constitutiv să desfăşoare 

procedura de dobândire a personalităţii juridice, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociaţiei (numele, prenumele, data naşterii, codul numeric 
personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa), în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării 
terorismului (art. 4 alin. 1 şi 2 lit. b şi c din Legea nr. 129/2019), conform art. 7 alin. (2) lit. c ind. 2) din O.G. nr. 26/2000, actualizată.



II.  MODIFICAREA ACTELOR CONSTITUTIVE ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII 
 
 

1. CERERE TIP – ESTE  ANEXA  LA  ORDINUL  954/B/C/2000 pentru aprobarea REGULAMENTUL privind organizarea Registrului asociaţiilor şi 
fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului Naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, 

2. TAXA JUDICIARĂ DE TIMBRU – 100 LEI, în original 
 

3. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE – ATESTATĂ DE AVOCAT SAU AUTENTIFICATĂ DE NOTAR - 2 exemplare originale ŞI în format 
electronic, atestate/autentificate, scanate (PDF) – CD/stick, 

* PENTRU  FUNDAŢII – HOTĂRÂREA CONSILIULUI DIRECTOR / FONDATORULUI- OBLIGATORIU AUTENTIFICATĂ –
                 2 EXEMPLARE ORIGINALE şi în format electronic, autentificate, scanate (PDF) – CD/stick 

 
4. HOTĂRÂREA PRIN CARE S-A DOBÂNDIT PERSONALITATE JURIDICĂ – COPIE. 

 
5.    ÎN CAZUL MODIFICĂRII SEDIULUI SUNT NECESARE ŞI DOVADA NOULUI SEDIU – CONTRACT COMODAT SAU ÎNCHIRIERE ŞI 

COPIE CERTIFICATĂ „PENTRU CONFORMITATE CU ORIGINALUL” A TITLULUI DE PROPRIETATE ASUPRA SPAŢIULUI SEDIU, 

6.    ÎN CAZUL MODIFICĂRII DENUMIRII ESTE NECESARĂ ŞI DOVADA REZERVĂRII NOII DENUMIRI CARE TREBUIE SĂ FIE 
VALABILĂ LA DATA PRONUNŢĂRII HOTĂRÂRII INSTANŢEI, 

7. În cazul în care în Asociaţie/Fundaţie vor intra membri persoane juridice – copia Hotărârii organului intern în sensul că societatea comercială să 
devină membru asociat/fondator, copii certificate de înmatriculare, iar pentru persoanele fizice cererile de aderare, 

8. În cazul dobândirii calităţii de membru în asociaţie/fundaţie şi de membru în organul de administrare – certificatul de cazier fiscal al persoanei 
respective, 

9.  În cazul modificărilor intervenite la actul constitutiv şi/sau statutul asociaţiei/fundaţiei care influenţează şi lista beneficiarilor reali ai 
asociaţiei/fundaţiei – declaraţia prevăzută de  art. 7 alin. (2) lit. c ind. 2) din O.G. nr. 26/2000, actualizată.  

10. Copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identităţii membrilor asociaţi 

 

 

 

 



 
C.  SINDICATE 

 
 

LA CEREREA DE ÎNSCRIERE A ORGANIZAŢIEI SINDICALE se anexează, 
conform LEGII NR. 62/2011, originalul şi câte două copii certificate de reprezentantul legal de pe următoarele acte: 

a) procesul-verbal de constituire a sindicatului, semnat de membrii fondatori; 
 

b) statutul; 
 

c) lista membrilor organului  executiv  de conducere  al  sindicatului,  cu  menţionarea numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiunii/funcţiei şi 
a domiciliului acestora. 

- certificate de cazier judiciar pentru persoanele care fac parte din organul de conducere al Sindicatului, 

- dovada consemnării patrimoniului iniţial al sindicatului – recipisa originală, 
 

- dovada sediului  sindicatului  – contract  comodat  sau  închiriere şi copie certificată 
„pentru conformitate cu originalul” a titlului de proprietate asupra spatiului sediu, 

 
- taxa judiciară de timbru de 200 lei. 

 

CONSTATAREA REPREZENTATIVITĂŢII SINDICATULUI LA NIVEL DE 
UNITATE ÎN CONDIŢIILE LEGII 62/2011 – acte necesare: 

 

Cerere  adresată  instanţei care  le-a  acordat  personalitate  juridică,  la  care  se 
anexează: 

 
a) copie a hotărârii judecătoreţti 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; 

b) declaraţie semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri; 

c) dovada privind numarul de angajaţi din unitate, eliberată de angajator; 
 

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

- taxă judiciară de timbru de 20 lei. 



 

 MODIFICĂRI ACTE CONSTITUTIVE SINDICATE 

              Conform art.  20. din Legea 62/2011: 
 

1) Organizaţiile sindicale sunt obligate să aducă la cunoştinţă judecătoriei sau a Tribunalului Municipiului Bucureşti, după caz, unde s-au înregistrat, ăn 
termen de 30 de zile, orice modificare ulterioară a statutului, precum şi orice schimbare în componenţa organului de conducere. 

2) Instanţa prevăzută la alin. (1) este obligată să menţioneze în registrul special al sindicatelor, prevăzut la art. 17 alin. (1), modificările din statut, 
precum ţi schimbările din componenţa organului de conducere al organizaţiei sindicale. 

3) Cererea privind modificarea statutelor si/sau a componentei organelor de conducere ale organizatiilor sindicale va fi insotita de urmatoarele 
documente, in doua exemplare, semnate pentru conformitate pe fiecare pagina de catre imputernicitul special desemnat de organul de conducere: 

a) procesul-verbal al sedintei statutare a organului abilitat sa hotarasca  modificarea 
statutului şi/sau a componenţei organelor de conducere; 

 
b) copie a hotararii judecatoresti de dobandire a personalitatii juridice si copie a ultimei hotarari judecatoresti de modificare a statutului sau a componentei 

organelor de conducere, după caz; 

c) statutul, în formă modificată; 
 

d) lista cu membrii organului de conducere, care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul si profesiunea/functia, 

- certificate de cazier judiciar pentru persoanele noi care urmează să facă parte din organul de conducere 

- taxa judiciară de timbru de 200 lei. 
 
 

DOBÂNDIRE PERSONALITATE JURIDICĂ PATRONATE 
 

- Pentru dobandirea personalitatii juridice de catre organizatia patronala, imputernicitul special al membrilor fondatori ai organizatiei patronale, prevazut in 
procesul-verbal de constituire, trebuie sa depuna o cerere de inscriere la judecatoria in a carei raza teritoriala isi are sediul aceasta. 

- La cererea de inscriere a organizatiei patronale se anexeaza originalul si cate doua copii certificate de reprezentantul legal ale urmatoarelor acte: 

a) procesul-verbal de constituire a organizatiei patronale, semnat de membrii fondatori; 
 

b) statutul; 



c) lista membrilor organului executiv de conducere al organizatiei patronale, cu mentionarea numelui, prenumelui, codului numeric personal, 
profesiunii/functiei si domiciliului acestora; 

d) dovada existentei sediului contract comodat sau închiriere şi copie certificată „pentru conformitate cu originalul” a titlului de proprietate asupra spatiului sediu; 

- certificate de cazier judiciar pentru persoanele care fac parte din organul de conducere al Patronatului; 

- dovada consemnării patrimoniului iniţial al patronatului – recipisa originală; 
 

- taxa judiciară de timbru de 200 lei. 
 
 

MODIFICĂRI ACTE CONSTITUTIVE PATRONATE 
 

Organizatiile patronale sunt obligate sa aduca la cunostinta judecatoriei sau a Tribunalului Municipiului Bucuresti, dupa caz, unde s-au inregistrat, in termen 
de 30 de zile, orice modificare ulterioara a statutului, precum si orice schimbare in componenta organului de conducere. 

6) Instanta prevazuta la alin. (5) este obligata sa mentioneze in registrul special prevazut la alin. (1) modificarile din statut, precum si schimbarile din componenta 
organului de conducere al organizatiei patronale. 

7) Cererea privind modificarea statutelor si/sau a componentei organelor de conducere ale organizatiilor patronale va fi insolitĂ de urmatoarele documente, in 
doua exemplare, semnate pentru conformitate pe fiecare pagina de catre împuternicitul special desemnat de organul de conducere: 

a) procesul-verbal al ședinței statutare a organului abilitat sa hotărască modificarea statutului si/sau a componentei organelor de conducere; 

b) copie a hotărârii judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice şi copie a ultimei hotărâri judecătorești de modificare a statutului sau a componenţei 
organelor de conducere, după caz; 

c) statutul, în forma modificată; 
 

d) lista cu membrii organului de conducere, care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul şi 

e) certificate de cazier judiciar pentru persoanele care fac parte din organul de conducere al Patronatului, funcţia/profesiunea, 

e) taxă judiciară de timbru 200 lei 

 

 



 
ASOCIAŢII DE PROPRIETARI 

 
 
CERERILE PENTRU DOBÂNDIREA PERSONALITĂŢII JURIDICE DE CĂTRE ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI - se depun la 
judecătoria în a cărei rază teritorială se află condominiul, conform disp. art. 17 alin. 1 din Legea nr. 196/2018, un exemplar original 
 
1. cerere  
2. statutul asociaţiei de proprietari * și acordul de asociere 
3. procesul verbal al adunării de constituire (anexă la acordul de asociere) 
4. tabel nominal – anexă la acordul de asociere 
5. Extras de Carte Funciară pentru condominiu 
6. pentru constituirea asociaţiilor de proprietari pe scări sau tronsoane (numai în condiţiile în care proprietatea comună aferentă tronsoanelor sau 

scărilor poate fi delimitată în condiţiile în care există branşamente separate pe fiecare scară sau tronson) – anexă la acordul de asociere în care 
sunt reglementate raporturile juridice cu privire la aspectele tehnice comune acestora; avize de la furnizorii de utilități cu privire la existența 
branșamentelor separate pe fiecare scară sau tronson; dovada faptului că în imobilul respectiv nu a existat anterior o altă asociație de 
proprietari pe bloc 

7. taxa judiciară de timbru în cuantum de 20 lei conform dispoziţiilor art.  21 OUG 80/2013 
8. convocator Adunare generală constituire, împreună cu tabelul convocator sau alte dovezi de comunicare ale convocatorului 

 
*Ordinul nr. 1058/2019 prevede conţinutul-cadru al statutului asociaţiei de proprietari şi al regulamentului condominiului  
 
CERERILE DE MODIFICARE A ACTELOR CONSTITUTIVE ALE ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI FORMULATE  ÎN CONDIŢIILE 
ART. 17 ALIN 8, RESPECTIV ART. 21 ALIN. 3 DIN LEGEA NR. 196/2018 SE ÎNREGISTREAZĂ LA JUDECĂTORIA CARE EMIS 
ÎNCHEIEREA JUDECĂTOREASCĂ DE ÎNFIINŢARE, ÎNSOŢITE DE  URMĂTOARELE : 

1. copie conform cu originalul de pe procesul verbal al adunării generale şi tabelul privind prezenţa la adunarea generală respectivă 
2. dovada calităţii de reprezentant – preşedintele asociaţiei sau un împuternicit al acestuia 
3. taxa judiciară de timbru în cuantum de 20 lei, în original, conform dispoziţiilor art. 21 OUG 80/2013 
4. copie încheiere prin care asociaţia de proprietari a dobândit personalitate juridică  
5. convocator Adunare generală, împreună cu tabelul convocator sau alte dovezi de comunicare ale convocatorului, inclusiv pentru Adunarea 

generală anterioară Adunării generale reconvocate, în cazul în care aceasta a fost convocată; 


