Acte necesare pentru DOBÂNDIREA PERSONALITĂŢII JURIDICE ASOCIAŢII SI
FUNDAŢII (O.G. nr. 26/2000):



1.	Cerere de înscriere (formular tip), taxa judiciară de timbru - 100 lei;
2.	împuternicire (persoana prevăzută în actul constitutiv sau cea desemnată de aceasta);
3.	Actul constitutiv şi Statutul care să cuprindă toate prevederile menţionate la art. 6 şi 7 din O.G. nr.26/2000, modificată, în formă autentică sau atestată de avocat, cu excepţia cazului în care activul patrimonial este alcătuit din aport în natură, când forma autentică a actelor constitutive este obligatorie (câte 1 exemplar original cu 2 copii legalizate sau 3 exemplare originale); în cazul fundaţiilor, forma autentică a actelor constitutive este obligatorie.

în cazul Patronatului - actele constitutive sunt: procesul verbal de constituire, Statutul autentificat şi tabelul cuprinzând adeziunile.

4.	Dovada patrimoniului - în natură şi/sau în bani (în copii certificate pentru
conformitate)
-	pentru asociatii-valoarea de minim 1050 lei:
-	pentru fundatii-valoarea de minim 105.000 lei:

5.	Dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei sau refuzul motivat al eliberării acesteia
6.	Dovada sediului: contract de închiriere, comodat etc, însoţit de titlul de proprietate, precum şi de dovada acordului Asociaţiei de locatari / proprietari, acordului soţului/soţiei, când este cazul, 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;
7.	Caziere fiscale ale membrilor asociaţi sau fondatori emise de Administraţia Financiară, conform O.G.75/2001, cu modificările ulterioare; pentru membri persoane juridice şi hotărârea AGA a persoanei juridice de aderare la asociaţie/fundaţie, extras ORC.
8.	Faţă de disp. art. 32 şi 7, din Legea nr.34/2010 - acord prealabil de la Secretariatul General al Guvernului, în cazul includerii in denumirea asociaţiei/fundaţiei a unor termeni precum: «comisariat», «inspectorat», «garda», «academie», «autoritate», «consiliu», «agenţie» sau derivatele acestora.
înscrierea unei asociaţii folosind în denumirea sa cuvintele «naţional» sau «român» ori derivatele acestora se realizează numai cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului. în cazul nerespectării dispoziţiilor alin. (3), Ministerul Justiţiei va refuza motivat eliberarea dovezii disponibilităţii denumirii.

MENŢIUNI:
□	Avizul ministerului sau organului de specialitate al administraţiei publice centrale, prevăzut de art. 7 alin.2 litd) din OG 26/2000 modificat de OG 37/2003, nu mai este necesar, ca urmare a adoptării Legii nr. 213/2005 prin care a fost respinsă OG 37/2003.
□	Toate actele depuse în copii, vor fi certificate pentru conformitate. Dovada disponibilităţii denumirii şi cazierele fiscale se vor depune în original.
□	Pentru o mai bună desfăşurare a activităţii vă rugăm să depuneţi suportul magnetic (CD.) cuprinzând actele constitutive in program word- cerinţa este obligatorie - se va restitui după înregistrarea datelor.

ACTE NECESARE PENTRU MODIFICAREA ACTELOR CONSTITUTIVE:

1. Cerere de înscriere (formular tip), taxa judiciară de timbru (100 lei),;
2.	împuternicire (persoana prevăzută în procesul verbal);
3.	Hotărârea Adunării Generale / Consiliului Director - nu este obligatorie întocmirea acesteia în formă autentică sau atestată de avocat

(1 exemplar original şi 2 copii);
4.	Pentru schimbare sediu - dovada noului sediu - contract de închiriere, comodat etc, însoţit de titlul de proprietate, precum şi de dovada acordului Asociaţiei de locatari/proprietari, acordului soţului/soţiei, când este cazul, 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; Hotărârea Consiliului Director; CERTIFICATUL DE ÎNSCRIERE ÎN ORIGINAL
5.	Pentru majorare patrimoniu - dovada majorării patrimoniului - în natură şi/sau în bani (în copii certificate pentru conformitate).
6.	Pentru schimbare denumire - dovada disponibilităţii noii denumiri eliberată de Ministerul Justiţiei sau refuzul motivat al eliberării acesteia.
Faţă de disp. art. 32şi 7, din legea nr.34/2010 - acord prealabil de la Secretariatul General al Guvernului, în cazul includerii in denumirea asociaţiei/fundaţiei a unor termeni precum: «comisariat», «inspectorat», «garda», «academie», «autoritate», «consiliu», «agenţie» sau derivatele acestora.
7.	Caziere fiscale ale membrilor eliberate de Administraţia Financiară conform
O.G.75/2001, cu modificările ulterioare, când sunt cooptaţi noi membri în asociaţie/fundaţie.
8.	In cazul dizolvării - Hotărârea Adunării Generale, prin care s-a hotărât dizolvarea şi a fost numit lichidatorul - nu este obligatorie întocmirea acesteia în formă autentică sau atestată de avocat
9.	Hotărârea judecătoreasca de acordare a personalităţii juridice şi toate încheierile privind modificările ulterioare.
MENŢIUNI:

□ Avizul ministerului sau organului de specialitate al administraţiei publice centrale, prevăzut de art. 7 alin.2 litd) din OG 26/2000 modificat de OG 37/2003, nu mai este necesar, ca urmare a adoptării Legii nr. 213/2005 prin care a fost respinsă OG 37/2003.

0      Toate actele depuse în copii, vor fi certificate pentru conformitate.
D       Dovada disponibilităţii denumirii şi cazierele fiscale se vor depune în original.
0 Pentru o mai bună desfăşurare a activităţii vă rugăm să depuneţi suportul magnetic (CD în program word) cuprinzând hotărârea Adunării Generale/Consiliului Director-cerinţa  este obligatorie.

SINDICATE

ACTE NECESARE ACORDARE PERSONALITATE JURIDICĂ
1.	Cerere de înscriere ;
2.	taxă judiciară de timbru 200 lei.
3.	împuternicire (persoana prevăzută în procesul verbal de constituire sau persoana împuternicită special prin procura autentică)
4.	Proces verbal de constitutire, semnat de cel puţin 15 membri (2 exemplare originale);
5.	Statut (2 exemplare originale);
6.	Lista membrilor din organul de conducere, cu menţionarea numelui, prenumelui, cod numeric personal, profesie şi domiciliu;
7.	Cazierele judiciare ale membrilor aleşi în organele de conducere


ACTE NECESARE MODIFICARE STATUT
1.	Cerere de înscriere a modificărilor;
2.	taxă judiciară de timbru 200 lei
3.	împuternicire (persoana prevăzută în procesul verbal de modificare sau persoana împuternicită special prin procura autentică)
4.	Procesul verbal al Adunării Generale privind modificările intervenite, semnat de cel puţin 15 membri (2 exemplare originale);
5.	Hotărârea judecătorească de acordare a personalităţii juridice şi hotărârile privind modificările ulterioare, legalizate.
6.	Cazierele judiciare ale membrilor aleşi în organele de conducere, în cazul în care modificarea se referă la componenţa organelor de conducere.

ACTE NECESARE CONSTATARE ÎNDEPLINIRE CONDIŢII DE REPREZENTATIVITATE LA NIVEL DE UNITATE
Conform disp. art. 52 din legea nr.62/2011:
Art. 52. - Dovada îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate se face astfel:
   A. la nivel naţional: 
   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; 
   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. 

SOCIETĂŢI  AGRICOLE (L36/1991)
Cerere de înscriere însoţită de:
Act constitutiv (4ex autentificat la notariat)
Statut (4ex.autentificate la notariat)
Specimene de semnătură a doi împuterniciţi care o reprezintă
MENŢIUNI:


Toate actele depuse în copii, vor fi certificate pentru conformitate.
 Dovada disponibilităţii denumirii şi cazierele fiscale se vor depune în original.
	
□ □ Pentru o mai bună desfăşurare a activităţii vă rugăm să depuneţi suportul magnetic (CD) cuprinzând actele constitutive - cerinţa este obligatorie – CD-ul se va restitui după înregistrarea datelor.

