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Introducere 

Sectorul serviciilor publice în Republica Moldova reprezintă cea mai importantă 

parte a interacțiunii statului cu cetățenii săi. În acest context, acordarea serviciilor publice 

calitative face ca satisfacția cetățenilor să fie la un nivel înnalt, respectiv crescînd încrederea 

față de autoritățile publice. 

Modernizarea serviciilor publice a fost inițiată prin adoptarea Programului strategic 

de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.710 din 20 septembrie 2011. Programul dat prevede digitizarea serviciilor publice și 

reingineria proceselor operaționale de prestare a acestora.  

Ulterior, un impact major în reformarea serviciilor publice l-a avut Programul de 

reformare a serviciilor publice pentru anii 2014-2016, adoptat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.122 din 18 februarie 2014, care are drept scop reingineria serviciilor publice, asigurarea 

transparenței în stabilirea tarifelor și extinderea accesului populației la serviciile publice de 

calitate. 

Ministerul Justiției, împreună cu instituțiile subordonate este cel mai mare prestator 

de servicii publice din țară, avînd în total, conforma raportului de audit din anul 2013, 171 de 

servicii acordate persoanelor fizice, mediului de afaceri și sectorului guvernamental.  

Numărul serviciilor acordate de Ministerului Justiției și instituțiile subordonate 

conform raportului de audit din anul 2013 

 

La momentul efectuării prezentului studiu, au fost evaluate fișele serviciilor 

publice din cadrul aparatului central al Ministerului Justiției și instituțiilor subordonate, care 

au fost completate la începutul anului 2014 nemijlocit de către funcționarii publici implicați 

direct în prestarea serviciilor. Fișele date relevă o imagine mai simplă asupra infrastructurii 



4 

serviciilor publice disponibile, și face mai clară  idea dezvoltării sistemelor informaționale. 

Conform fișelor interne, numărul real al serviciilor publice este de 117. 

Numărul serviciilor acordate de Ministerului Justiției și instituțiile subordonate 

conform fișelor completate la începutul anului 2014 

 

 

Procesul de reinginerie a serviciilor acordate de Ministerul Justiției a început în 

anul 2013, cu implementarea sistemului e-Apostilă, care a redus semnificativ povara 
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financiară pentru beneficiarii serviciului, precum și a instituit un mecanism automatizat în 

partea de back-office.  

Ulterior, în anul 2014 au fost întreprinse un șir de măsuri care au sporit 

semnificativ accesul beneficiarilor la serviciile publice, precum crearea Ghișeului Unic în 

incinta aparatului central. 

Un factor important în sectorul serviciilor publice este activitatea Serviciului Stare 

Civilă. Acesta a inițiat elaborarea și implementarea digitizării serviciilor prestate către 

cetățeni începînd cu luna decembrie 2012, odată cu lansarea primelor 2 servicii electronice 

care puteau fi accesate la ghișeele multimedia. La momentul actual, lista acestor servicii a 

fost extinsă, astăzi fiind posibilă solicitarea a 8 documente de stare civilă prin intermediul 

ghișeelor, instalate pe tot teritoriul țării, fără aplicarea semnăturii electronice mobile. 

Concomitent, serviciile electronice de stare civilă au fost implementate și pe 

portalul guvernamental www.servicii.gov.md, în perioada 2013-2014 fiind digitizate 

procesele de solicitare a 19 documente de stare civilă, cu aplicarea semnăturii electronice 

mobile. 

Cu toate că procesul de digitizare a serviciilor publice a început și merge cu pași 

rapizi spre dezvoltare completă, apare o discrepanță între procesele dorite și cele create. 

Astfel, se observă o tendință de digitizare exactă a proceselor actuale, în detrimentul 

optimizării proceselor spre eliminarea poverii administrative și a factorilor negativi.  

Cetățeanul a rămas în calitate de curier, fiind nevoit să se adreseze în mai multe instituții 

pentru a aduna setul de acte necesar solicitării unui serviciu. În cazul unui proces de 

reinginerie, scopul trebuie să fie eliminarea oricărui drum adițional, ori act pe format de hîrtie 

în cazul în care informația din acel act este accesibilă într-un registru electronic. 

 

 

 

 

 

http://www.servicii.gov.md/
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Capitolul 1. Analiza barierelor din perspectiva beneficiarului 

Necesitatea prezentării actelor confirmative 

La solicitarea unui serviciu public, beneficiarul, în cele mai dese cazuri, are nevoie 

să prezinte acte confirmative eliberate de către alte instituții publice. În lipsa accesului la 

registrele altor instituții, prestatorul serviciului nu are posibilitatea să verifice autenticitatea 

actului prezentat, fapt ce prezintă risc de falsificare. Totodată, necesitatea deplasării la 

diferite instituții, face ca cetățeanul ce solicită acest serviciu să fie folosit în calitate de curier 

a documentelor.  

 

Această practică defectuoasă trebuie eliminată cît mai curînd. Instituțiile urmează 

trebuie să aibă acces la informațiile necesare direct de la posesorii acestor informații ori 

deținătorii registrelor.  

Astfel, în cazul solicitării certificatului de naștere al copilului, părinții trebuie să 

prezinte următoarele documente: 

a) declaraţia despre naştere  

Declarația se face în scris, la oficiul de stare civilă. Ea reprezintă cererea 

de solicitare a serviciului, care conține informații generale despre părinți și copil.  

b) certificatul medical constatator al naşterii, eliberat de unitatea 

sanitară în care a avut loc naşterea  

117 

77 

Numărul serviciilor care prezintă 
această problemă 

Total servicii

Servicii cu probleme
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Certificatul se eliberează de către instituția medicală în care a avut loc 

nașterea. Este întocmit pe hîrtie anume pentru a confirma evenimentul de naștere. 

Părintele este obligat să transporte acest certificat spre oficiul de stare civilă, doar 

din simplu motiv că nu există o modalitate automatizată de transmitere a informației. 

c) actele de identitate a părinţilor sau a unuia dintre ei 

La momentul actual, unicul mod de identificare este prezentarea unui act 

de identitate, eliberat de către ÎS ”Registru”. 

d) certificatul de căsătorie al părinţilor 

Certificatul este eliberat de însuși Serviciul Stare Civilă. În acest caz, 

cetățeanul trebuie să prezinte un act eliberat de aceeași instituție, ceea ce este destul 

de straniu.  

şi după caz: 

e) declaraţia privind stabilirea paternităţii, în cazul cînd părinţii nu se află 

în  căsătorie; 

f) cererea mamei solitare privind înscrierea datelor despre tată, în cazul 

cînd mama este necăsătorită;      

g) certificatul de divorţ, dacă din momentul desfacerii căsătoriei pînă la 

naşterea copilului nu au trecut mai mult de 300 zile; 

h) certificatul de deces al soţului, dacă din momentul decesului pînă la 

naşterea copilului nu au trecut mai mult de 300 zile; 

i) actul de identitate a solicitantului. 

După cum se poate vedea, la înregistrarea nașterii, este nevoie de prezentarea a 4 

documente, iar în unele cazuri 5.  

În 3 cazuri, se solicită prezentarea actelor eliberate de aceeași instituție, și anume 

Certificatul de căsătorie, Certificatul de divorț și Certificatul de deces, toate fiind eliberate de 

Serviciul Stare Civilă. 

În urma consultării cu Serviciul Stare Civilă, s-a concluzionat că această barieră 

este în proces de eliminare. Serviciul Stare Civilă, în colaborare cu compania estoniană A.S. 

Andmevara, în decembrie 2014 a început elaborarea studiilor atît cu privire la situația actuală 

cît și modalități de optimizaare și eficientizare a tuturor fluxurilor de lucru în cadrul 

sistemului organelor de stare civilă, în vederea simplificării acestora. Ca rezultat, au fost 
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elaborate studiile pentru 6 procese de bază, și anume înregistrarea primară a actelor de stare 

civilă (naștere, căsătorie, deces, divorț, schimb de nume și/sau prenume) și eliberarea 

duplicatelor.  

La momentul actual Serviciul Stare Civilă continuă procesul de elaborare a 

studiilor similare pentru toate celelalte laturi de activitate, în colaborare cu Programul 

Națiunilor Unite pentru Democrație. 

Ca o finalitate a tuturor acțiunilor enumerate mai sus, și după digitizarea în 

întregime a fondului arhivistic de stare civilă, Serviciul Stare Civilă va pune la dispoziție 

cetățenilor servicii calitative și simplificate cu excluderea necesității de a prezenta seturi de 

acte. 

 

Lipsa instrumentelor digitale/serviciilor electronice 

În scopul prestării serviciilor doar în baza unui singur document și/sau semnătură 

digitală, este nevoie de eliminarea proceselor pe hîrtie și automatizarea business-proceselor. 

Astfel, în lipsa unui instrument digital de prestare a serviciului, este imposibilă integrarea 

semnăturii digitale.  

Începînd cu anul 2013, Ministerul Justiției a început procesul digitizării serviciilor 

prin reingineria serviciului de apostilare, rezultînd e-Apostila. Pe parcursul anului 2014, de 

către aparatul central al Ministerului Justiției au fost comandate și create mai multe sisteme 

informaționale menite să îmbunătățească prestarea serviciilor, cum ar fi e-Procura (solicitarea 

procurilor în regim online) sau Registrul Unic al Agenților Economici și Organizațiilor 

Necomerciale (înregistrarea societăților comerciale/ solicitarea informațiilor online). Cu toate 

acestea, la momentul actual, doar un singur serviciu este funcțional, e-Apostila.  

Concepțiile serviciilor digitale create nu prevedeau eliminarea actelor 

suplimentare, ci doar schimbarea modului de procesare a actelor depuse.  

La începutul anului 2014 a fost creat sistemul de înregistrare a Organizațiilor 

Necomerciale prin intermediul Ghișeului Unic. Sistemul prevedea înregistrarea prezentării 

actelor depuse, cu posibilitatea scanării lor ulterioare și creării dosarului electronic, cu scopul 

dublării informației și creării arhivei digitale. La depunerea cererii, solicitantul urmează să 

depună și un set de acte în original, care se adaugă la dosar. Rolul semnăturii digitale este 
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minor în acest sistem, ea fiind folosită doar formal la semnarea cererii, care ulterior este 

printată și atașată la dosar. Sistemul trebuia să fie lansat pînă pe data de 1 iunie 2015, însă din 

anumite motive, el nu a fost lansat nici pînă în ziua de azi. 

Crearea formală a sistemelor este o barieră semnificativă nu numai în acordarea 

serviciului în baza unui singur act, ci și o barieră în acordarea oricărui serviciu. Serviciile 

electronice trebuie să fie intens dezvoltate pentru a reduce atît cheltuielile financiare cît și 

umane. În lipsa dezvoltării eficiente a acestora, este imposibilă implementarea noilor 

tehnologii în procesele zilnice de lucru. 

Pentru a elimina bariera dată, este necesară dezvoltarea sistemelor noi cu 

implicarea a cît mai multe registre electronice existente. În primul rînd, cererea în scris 

trebuie să fie eliminată din proces. Ca cerere poate fi considerată chiar solicitarea verbală, ori 

plata pentru serviciu. 

Mediatizarea slabă a instrumentelor deja existente 

Informarea beneficiarilor trebuie să fie un punct important în implementarea 

serviciilor publice digitizate. În lipsa unei informări eficiente, este imposibilă lansarea cu 

succes a instrumentelor dezvoltate. 

Problema mediatizării a fost identificată la implementarea serviciilor Serviciului 

Stare Civilă. După lansarea serviciilor, cetățenii continuă să se adreseze la oficiile de stare 

civilă, iar cînd sunt întrebați de ce nu solicită online, majoritatea răspunsurilor sunt de genul 

”Nu am știut că o pot face online”. Spoturile video create nu au adus rezultatul dorit din 

cauza răspîndirii limitate a lor prin intermediul Youtube și Facebook. 

Pentru a elimina această barieră informațională, este necesară crearea de broșuri 

informative pentru fiecare serviciu, spoturi video la televiziune precum și campanii de 

informare în mediul online. Informarea trebuie făcută o periodă îndelungată de timp, cu 

acordarea suportului prin telefon, email și online chat.  

La adresarea cetățeanului la instituția care acordă serviciul, acesta trebuie să fie 

informat despre noile căi de prestare a serviciului și chiar îndemnat să le folosească. La 

adresarea repetată la oficiu, este nevoie de un sondaj pentru a afla motivul adresării repetate 

și evitării noilor posibilități online. 
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Totuși, trebuie de menționat că Serviciul Stare Civilă deja a început să întreprindă 

măsuri concrete de mediatizare a serviciilor sale prin invitarea reprezentanților mass-media la 

toate evenimentele de lansare/completare a serviciilor electronice, organizarea tururilor de 

presă cu prezentarea situației la zi, răspîndirea pliantelor cu informații despre servicii 

electronice, demostrarea spoturilor publicitare și a tutorialului de solicitare a documentelor de 

stare civilă în regim online. 
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Capitolul 2. Analiza barierelor din perspectiva prestatorului 

Numărul scăzut de servicii publice supuse procesului  de 

reinginerie și lipsa unei infrastructuri bine-definite a mediului serviciilor 

publice 

Din 117 de servicii publice oferite de aparatul central al Ministerului Justiției și 

instituțiile subordonate, doar 20 au fost supuse procesului de reiginerie și deja implementate, 

dintre care 19 la Serviciul Stare Civilă și 1 în cadrul aparatului central. 

În anul 2014 s-a observat o investiție substanțială în domeniul TIC, fiind create 8 

sisteme informaționale. Din acestea doar 3, e-Procura, Registrul Unic al Agenților Economici 

și Organizațiilor Necomerciale și Înregistrarea Organizațiilor Necomerciale prin intermediul 

Ghișeului Unic, sunt îndreptate spre cetățeni și presupun digitizarea serviciilor. Ele se află în 

proces de implementare și se presupune că vor fi lansate pînă la sfîrșitul anului 2015. 

Uniformizarea și standardizarea procesului de reinginerie ar putea soluționa 

problema digitizării serviciilor. Prin crearea unui mecanism tehnic unic se poate asigura 

automatizarea rapidă a tuturor serviciilor, menținerea lor într-o singură tehnologie, și 

unificarea lor ulterioară într-un ghișeu unic. 

Sistemele informaționale create pînă acum nu asigură eliminarea actelor 

suplimentare solicitate de la beneficiari, respectiv, fără dezvoltări ulterioare ele nu vor putea 

asigura prestarea serviciilor doar în baza unui singur document sau semnătură digitală. 

Un factor decisiv în dezvoltarea serviciilor publice îl reprezintă lipsa unei 

infrastructuri, ori în în lipsa acesteia, problema interconectivității sistemelor va rămîne 

permanent pe primul plan. Doar prin crearea unei infarastructuri complete, cap-coadă, care să 

includă atît furnizorii de date, precum și consumatorii ulterior, este posibilă crearea unui 

business-proces care ar elimina documentele adiționale și ar permite prestarea serviciilor doar 

în baza unui singur document de identitate sau semnătură digitală. 

 

Numărul mic de angajați implicați în digitizarea serviciilor publice 

Una dintre cele mai importante probleme identificate în procesul de dezvoltare a 

sectorului TIC pe domeniul serviciilor publice o constituie numărul mic de angajați implicați 

în procesul de gestionare și digitizare a serviciilor. 
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Resursele umane limitate duc la supraîncarcarea angajaților cu activități zilnice, 

fapt ce duce la scăderea eficacității. Numărul mare de servicii, precum și sistemele 

informaționale aflate în proces de îmbunătățire și implementare duce la limitarea timpului 

acordat fiecărui serviciu. 

Un alt factor negativ îl constituie reticența personalului implicat în prestarea 

serviciilor publice. Digitizarea serviciilor se privește ca o modalitate de îngreunare a 

activității de lucru, obligația de a învăța ceva nou, și nu în ultimul rînd, o modalitate de fi 

demis. Funcționarii publici sunt sceptici în implementarea noilor tehnologii, manifestă un 

comportament pasiv și prezintă o stare de indiferență.  

  

Imposibilitatea de prestare a serviciului doar în baza unui singur 

document sau semnătură digitală 

Cu toate că scopul dezvoltării serviciilor publice este de a micșora numărul de 

documente necesar de a fi prezentate, unele dintre acete servicii, din motive obiective, nu pot 

fi dezvoltate pînă la acest nivel. Acest lucru se datorează faptului că solicitanții au nevoie să 

mai prezinte și alte obiecte fizice, ori să îndeplinească unele activități specifice. 

Această barieră este prezentă în cazul serviciilor oferite de către Centrul Național 

de Expertize Judiciare, precum și pentru aplicarea apostilei. 

Respectiv, pentru a beneficia de un serviciu oferit de către CNEJ, beneficiarul are 

nevoie să prezinte, după caz, pe lîngă actele necesare, și următoarele: 

- Elemente de conținut și de formă ale scrisului 

- Specimenul limbajului scris 

- Actele scrise, pentru a fi supuse expertizei 

- Arme de foc 

- Arme reci 

- Fragmente a fibrelor, materialelor fibroase și articolelor fabricate din ele 

- Mostre a lacurilor și vopselelor 

- Mostre a produselor petroliere și substanțelor lubrifiante 

- Mostre a polimelilor și masei plastice 
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- Mostre a substanțelor narcotice, preparatelor medicamentoase cu efect 

puternic 

- Mostre a lichidelor care conțin alcool 

- Mostre a sticlei, ceramicii și articolelor fabricate din ele 

- Mostre a metalelor, aliajelor și articolelor fabricate din ele 

- Mostre a solului 

- Mostre a obiectelor vegetale și animale 

- Mostre a substanțelor chimice 

- Piese ale vehiculelor 

- Instalațiile tehnice, electrotehnice, cu gaze care urmează a fi supuse expertizei 

În cazul aplicării apostilei, din definiția sa, Apostila se aplică pe actele oficiale 

întocmite pe teritoriul Republicii Moldova care urmează să producă efecte juridice pe 

teritoriul unui stat, parte la Convenţie. În așa fel, este imposibilă eliminarea actelor necesar de 

a fi prezentate, deoarece ele și fac obiectul serviciului. 
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Capitolul 3. Analiza barierelor legislative 
 

Servicile publice sunt reglementate prin acte normative care prevăd în mod expres 

felul de prestare a serviciilor, precum și actele necesare de a fi prezentate. 

Astfel, fiecare subdiviziune sau instituție subordonată Ministerului Justiției se 

conduce după un șir de acte normative specifice activității sale, după cum urmează: 

Aparatul central al Ministerului Justiției: 
 

Secția Notariat 

 

1. LEGE Nr. 1453 din  08.11.2002 cu privire la notariat 

Conform Legii Notariatului, art.art. 11, 12, 13, pentru a primi licența de notar, 

solicitantul are nevoie să prezinte următoarele: 

- Hotărîrea Comisiei de concurs privind promovarea concursului de suplinire a 

locurilor vacante de notar; 

- Hotărîrea Comisiei de licențiere a activității notariale privind aprobarea 

rezultatelor concursului; 

- Cerere; 

- Copia buletinului de identitate; 

- Dovada achitării plății pentru eliberarea licenței. 

 

Serviciul Interpreți și Traducători 

 

1. LEGE Nr. 264 din  11.12.2008 privind autorizarea şi plata interpreţilor şi 

traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de 

organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi 

şi de executorii judecătoreşti 

2. HOTĂRÎRE Nr. 459 din  05.08.2009 pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea activităţii interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al 

Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, 

instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti 



15 

Conform actelor normative sus-menționate, interpreții și traducătorii au nevoie de 

prezentarea următoarelor acte: 

- Cerere, cu indicarea activității și a limbii pentru care se solicită autorizarea; 

- Curriculum Vitae; 

- Copia legalizată a diplomei de licență ori echivalentă din care rezultă 

specializarea în limba sau limbile străine pentru care se solicitită autorizarea, cu anexa la 

diplomă. Pentru limbile orientale ori rar folosite (japoneză, chineză, turcă, arabă, etc.), 

precum și al interpreților semnelor celor surzi, muți ori surdomuți se vor prezenta certificate 

care atestă nivelul cunoașterii limbii sau, după caz, a semnelor celor surzi, muți ori 

surdomuți; 

- Copia legalizată a actelor ce atestă vechimea în muncă în specialitatea dată de 

cel puțin 2 ani; 

- Cazierul judiciar; 

- Copia legalizată a buletinului de identitate; 

- Certificatul medical (psihiatru); 

- Dovada achitării plății pentru eliberarea licenței. 

 

Serviciul Asistență Juridică Calificată și Mediere 

 

1. LEGE Nr. 1260 din  19.07.2002 cu privire la avocatură 

2. STATUT Nr. 302 din  08.04.2011 ”STATUTUL PROFESIEI DE AVOCAT” 

Accederea în profesia de avocat, conform actelor normative, are loc cu prezentarea 

următoarelor acte: 

- Cerere; 

- Extras din Hotărîrea Comisiei de Licențiere; 

- Cazier judiciar; 

- Copia buletinului de identitate; 

- Dovada achitării taxei pentru eliberarea licenței 
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Direcția Organizații Necomerciale 

 

1. COD Nr. 1107 din  06.06.2002 CODUL CIVIL AL REPUBLICII 

MOLDOVA 

2. LEGE Nr. 837 din  17.05.1996 cu privire la asociaţiile obşteşti   

3. LEGE Nr. 581 din  30.07.1999 cu privire la fundaţii 

4. LEGE Nr. 125 din  11.05.2007 privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi 

de religie 

5. LEGE Nr. 294 din  21.12.2007 privind partidele politice 

6. LEGE Nr. 976 din  11.05.2000 PATRONATELOR 

7. LEGE Nr. 243 din  26.10.1994 Presei 

8. LEGE Nr. 1129 din  07.07.2000 Sindicatelor 

Serviciile oferite de către Direcția Organizații Necomerciale pot fi împărțite pe 

domenii, setul de acte necesar fiind specific pentru fiecare în parte: 

a) Înregistrarea organizațiilor necomerciale (Anexa 1) 

b) Modificarea statutului organizațiilor necomerciale (Anexa 2) 

c) Modificarea conducătorului organizațiilor necomerciale (Anexa 3) 

d) Acordarea statului de utilitate publică(asociații obștești, fundații, instituții 

private) (Anexa 4) 

e) Eliberarea duplicatului certificatului de înregistrare (Anexa 4) 

 

Direcția Apostilă 

 

1. Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinței 

supralegalizării actelor oficiale străine 

2. HOTĂRÎRE Nr. 163 din  15.02.2007 cu privire la optimizarea structurii 

Ministerului Justiţiei şi aprobarea Regulamentului privind aplicarea apostilei 

Pentru a putea beneficia de serviciu, beneficiarul trebuie să prezinte următoarele 

acte: 

- Cerere; 

- Buletin de identitate; 
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- Actul original care urmează a fi apostilat. 

 

Serviciul Arhivă 

 

1. LEGE Nr. 1453 din  08.11.2002 cu privire la notariat 

2. LEGE Nr. 880 din  22.01.1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii 

Moldova 

3. ORDIN Nr. 95 din  28.02.2008 privind aprobarea Regulamentului cu privire 

la modul de îndeplinirea actelor notariale şi completare a registrelor notariale 

Activitatea Serviciului Arhivă constă în eliberarea de acte din arhivă, respectiv 

conform legislației în vigoare, există un set complet de acte necesar de a fi prezentate, din 

care se prezintă doar actele specifice fiecărui serviciu în parte. 

Pentru persoane fizice: 

- Cerere; 

- Buletin de identitate; 

- Procura (după caz); 

- Acte de stare civilă (după caz); 

- Aviz din Monitorul Oficial (după caz); 

- Certificat de calitate de moștenitor/certificat de moștenitor (după caz); 

- Hotărîrea judecătorească definitivă (după caz); 

- Acordul de reziliere a contractului autentificat notarial (după caz); 

- Alte acte (după caz). 

Pentru persoane juridice: 

- Buletin de identitate a administratorului; 

- Certificat de înregistrare a persoanei juridice; 

- Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice; 

- Procura (după caz); 

- Aviz din Monitorul Oficial (după caz); 

- Hotărîrea motivată a instanței de judecată (după caz); 

- Acordul de rezoluțiune sau revocare (după caz); 

- Încheierea instanței de judecată (după caz); 
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- Ordonanță de ridicare (după caz); 

- Demers oficial (după caz). 

 

Instituții subordonate Ministerului Justiției 

 

Centrul de Informații Juridice 

 

1. HOTĂRÎRE Nr. 488 din  29.03.2008 cu privire la unele aspecte ale 

activităţii instituţiilor subordonate Ministerului Justiţiei 

2. HOTĂRÎRE Nr. 849 din  27.06.2002 cu privire la Registrul gajului bunurilor 

mobile 

 

Camera Înregistrării de Stat 

 

1. COD Nr. 1107 din  06.06.2002 CODUL CIVIL AL REPUBLICII 

MOLDOVA 

2. LEGE Nr. 220 din  19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor 

juridice şi a întreprinzătorilor individuali 

3. LEGE Nr. 135 din  14.06.2007 privind societăţile cu răspundere limitată 

4. LEGE Nr. 1134 din  02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni 

5. LEGE Nr. 146 din  16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat 

6. LEGE Nr. 845 din  03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi 

7. LEGE Nr. 913 din  30.03.2000 condominiului în fondul locativ 

8. LEGE Nr. 73 din  12.04.2001 privind cooperativele de întreprinzător 

9. HOTĂRÎRE Nr. 926 din  12.07.2002 privind aprobarea tarifelor la serviciile 

cu plată, prestate de Î.S. „Camera Înregistrării de Stat 
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Centrul Național de Expertize Judiciare 

 

1. COD Nr. 225 din  30.05.2003 de procedură civilă al Republicii Moldova 

2. COD Nr. 122 din  14.03.2003 DE PROCEDURĂ PENALĂ  AL 

REPUBLICII MOLDOVA 

3. LEGE Nr. 1086 din  23.06.2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările 

tehnico-ştiinţifice şi medico-legale 

4. HOTĂRÎRE Nr. 1052 din  12.09.2006 cu privire  la Centrul Naţional de 

Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei 

 

Serviciul Stare Civilă 

 

1. COD Nr. 1107 din  06.06.2002 CODUL CIVIL AL REPUBLICII 

MOLDOVA 

2. COD Nr. 1316 din  26.10.2000 CODUL FAMILIEI 

3. LEGE Nr. 100 din  26.04.2001 privind actele de stare civilă 

4. HOTĂRÎRE Nr. 738 din  20.06.2008 pentru aprobarea Nomenclatorului şi 

tarifelor la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă, precum şi a 

Regulamentului cu privire la modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale 

5. Instrucțiunea cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civilă, 

aprobată prin Ordinul Departamentului Tehnologii Informaționale, nr.4 din 21.01.2004 

6. Ordinul comul al Ministerului Sănătății, Departamentului Statistică și 

Sociologie și Departamentului Tehnologii Informaționale nr. 132/47/50 din 29.04.2004 cu 

privire la aprobarea certificatului medical constatator al decesului (formular nr. 106e), 

certificatului medical constatator al decesului în perioada prenatală (formular nr. 106-2e), a 

registrelor și a regulamentelor cu privire la completarea și eliberare al acestora 

7. Ordinul comul al Ministerului Dezvoltării Informaționale, Ministerului 

Sănătății, Biroului Național de Statistică nr. 44/347/100 din 11.10.2005 cu privire la 

aprobarea în redacție nouă a Ordinului nr. 110/51/56 din 23.02.2002 cu privire la aprobarea 

certificatului medical constatator al nașterii (forma nr.103/e-2002) 
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Capitolul 4. Propuneri de modificare a componentei tehnice în 

domeniul oferirii serviciilor publice 

Eliminarea sarcinii administrative din procesul de prestare a serviciilor publice se 

poate face doar prin dezvoltarea noilor componente tehnice care vor automatiza anumite 

procese de lucru. 

La modul general, se presupune de a crea cîte un sistem informațional pentru 

fiecare serviciu în parte. Însă, această procedură include cheltuieli mari, și eficiență scăzută. 

Acești factori se datorează diversificării tehnologice în procesul de creare a sistemelor 

informaționale. Într-un final, există riscul de a crea o infrastructură rigidă, lipsită de 

interoperabilitate, foarte greu de gestionat și practic imposibil de dezvoltat în continuare. 

Din punct de vedere tehnic, serviciile publice oferite de către subdiviziunile 

aparatului central al Ministerului Justiției reprezintă eliberarea unor rezultate solicitantului 

serviciului. Într-un limbaj simplificat se poate spune în felul următor: 

- Cetățeanul se adresează cu o cerere scrisă și un set de acte obținute din diferite 

surse; 

- Funcționarul public recepționează cererea și setul de acte; 

- Funcționarul public procesează setul de acte, fără a avea căi sigure de 

verificare a veridicității actelor prezentate, și pregătește un rezultat; 

- Cetățeanul se întoarce la funcționarul public pentru a ridica rezultatul. 

După cum se poate vedea din exemplul de mai sus, în procesul simplificat de 

prestare a unui serviciu apar probleme destul de serioase din punct de vedere logistic și 

autenticitate. Cetățeanul are obligația de a strînge un set de acte pentru a confirma rezultatul 

solicitat, iar funcționarul public nu are nici o posibilitate legală de a verifica veridicitatea și 

autenticitatea actelor primite. 

Astfel, în scopul eliminării actelor suplimentare în procesul de prestare a 

serviciilor, este necesar de a digitiza toate registrele existente și fluxurile generatoare de 

rezultate (acte de stare civilă, procuri, hotărîri jutecătorești, etc.), respectiv de a elimina 

necesitatea completării cererilor în scris. 
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Ca rezultat final, este necesar de creat 2 canale de prestare a serviciilor: 

1) Online 

2) Ghișeu Unic 

Online 

Serviciile publice trebuie să fie oferite în mediul online. Tendințele actuale 

demonstrează dependența populației de internet, fapt ce duce la modificarea preferințelor 

cetățenilor de vîrstă medie, cu studii superioare și angajate în cîmpul muncii. 

Pentru a oferi servicii calitative, aceste servicii trebuie să corespundă unor norme 

de calitate înnalte, să fie intuitive și ușor de folosit. Solicitantul trebuie să aibă posibilitatea 

de a-și gestiona dosarul de acte încărcate, să decidă singur ce acte dorește să încarce și să 

poată decide cînd trimite solicitarea la procesare.  

Oferindu-i solicitantului posibilitatea de a fi parte a procesului administrativ, se 

rezolvă problema nemulțumirii lui față de lucrul funcționarului public. O parte din răspundere 

pentru prestarea serviciului se pune pe seama beneficiarului, respectiv crește responsabilitatea 

și atenția fața de dosarul depus. 

Pentru a putea înfăptui acest scenariu, este necesar de digitizat serviciile publice 

pînă la un nivel care ar permite solicitarea serviciului printr-un singur click, cu completarea 

unor cîmpuri și/sau atașarea unor acte electronice. Anume click-ul solicitantului, care poate fi 

aplicarea semnăturii digitale, se poate socoti depunerea cererii. În acest caz, se exclude 

necesitatea depunerii cererilor în scris, care nu prezintă nimic altceva decît manifestarea de 

dorință. 

Scenariul ideal ar presupune acordarea serviciului complet online, fără necesitatea 

deplasării la instituția prestatoare. Pe partea de front-office responsabil este solicitantul, iar pe 

partea de back-office, funcționarul public. În urma parvenirii solicitării, ea este prelucrată de 

funcționar în format electronic, rezultatul este semnat digital și documentul se remite 

solicitantului prin intermediul fluxurilor electronice, cel mai ușor fiind email-ul. 
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Ghișeul Unic 

Ghișeul unic prevede un post de lucru unic, real, care ar oferi toate serviciile 

instituției publice în cadrul căreia se află. Un ghișeu creat la nivel ideal ar presupune 

deținerea unui soft unic care ar permite inițierea oricărei solicitări din partea cetățeanului, cu 

lansarea ei în mediul digital spre funcționarul din back-office. 

În situația în care se propune dezvoltarea serviciilor digitale, lansate în mediul 

online, cea mai simplă și eficientă, din punct de vedere financiar, soluție pentru crearea unui 

ghișeu unic este folosirea acelorași sisteme informaționale deja create, cu mici modificări pe 

partea de administrare. Este necesară doar crearea unui cont de acces nou pentru operatorul 
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de la ghișeu. Pentru a putea lucra mai rapid, operatorului i se pot oferi un set de drepturi mai 

largi în sistem, cu omiterea unor pași sau includerea unor funcționalități adiționale. 

În mod general, dezvoltarea ghișeului unic trebuie să fie făcută odată cu 

dezvoltarea serviciilor online. În situația actuală din Republica Moldova, este obligatorie 

oferirea serviciului și în cadrul unui post specializat, real, de lucru.

Seturi de servicii publice, ca soluție a problemei digitizării 

În cadrul aparatului central al Ministerului Justiției, sunt prestate servicii publice 

complet asemănătoare din punct de vedere al business-proceselor. Aceste servicii merg pe 

același principiu: solicitantul prezintă actele necesare, funcționarul procesează actele depuse, 

solicitantul primește un rezultat. 
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Avînd în vedere scenariul asemănător, cea mai optimală soluție de a digitiza 

serviciile publice rapid și relativ ieftin este de a le grupa în seturi de servicii. Fiecare set 

urmează va avea particularitățile sale, însă ele vor permite dezvoltarea unui singur soft, care 

cu mici schimbări va acoperi toate serviciile din set.  

Același principiu trebuie să fie abordat și de instituțiile subordonate Ministerului 

Justiției. Fiecare din ele oferă servicii specializate, grupate pe un singur domeniu. Respectiv, 

deja există acele seturi de servicii, care pot fi supuse unui model unic de digitizare.  

Pentru a nu ignora principiul seturilor de servicii, este necesară evaluarea lor cît 

mai rapidă din punct de vedere al business-proceselor. Ea trebuie făcută numaidecît înnainte 

de a iniția dezvoltarea noilor sisteme informaționale îndreptate spre servicii. 

Doar avînd o închipuire clară despre fluxurile și particularitățile fiecărui serviciu, 

se poate de venit cu un concept corect de digitizare. Alegerea unui singur serviciu și 

dezvoltarea limitată a lui duce la crearea unui haos logistic în cadrul instituției. Principiul de 

dezvoltare insulară s-a dovedit a fi complet ineficientă în cadrul unor instituții cu multe 

business-procese diferite, și mulți angajați. 

Scopul studiului dat a fost oferirea de soluții tehnologice pentru a putea oferi un 

serviciu doar în baza unui singur act de identitate și/sau semnătură digitală. Această 

modalitate va putea fi implementată doar după digitizarea tuturor arhivelor și a registrelor. Nu 

este exclusă nici necesitatea digitizării fluxurilor din cadrul altor instituții externe, pentru a 

putea folosi rezultatul acestor fluxuri în format electronic. Un singur sistem informațional nu 

va fi în stare să acopere toate necesitățile, este nevoie de creat o infrastructură întreagă. 

Totuși, această infrastructură urmează a fi definită din start, pusă bine la punct și doar după ce 

se acceptă de toate părțile implicate trebuie de început lucrul asupra creării ei. 

Crearea sistemelor, digitizarea arhivelor și registrelor trebuie să fie pusă în ordine 

ierarhică după impactul pe care îl au asupra infrastructurii, primele în listă fiind cele cu 

impact major. Totodată, trebuie de atras atenție și la necesitatea fiecărui component în cadrul 

infrastructurii, prioritar fiind cel care este folosit cel mai des, de cele mai multe părți 

implicate. 

Într-un final, doar o infrastuctură bine-definită și creată după un model unic, va 

putea asigura oferirea facilă a serviciilor publice doar în baza unui singur document, sau doar 

a semnăturii digitale. 
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În cazul în care vor fi lansate servicii insulare, care vor avea ca scop eliminarea 

documentelor adiționale, însă nu vor avea suport tehnic din exterior, vor apărea niște riscuri 

reale de funcționare a lor. Riscul cel mai grav este că în momentul lansării în regim de 

pilotare, sistemul se va dovedi complet inefectiv, el neavînd acces la versiunile digitale a 

informațiilor din documentele excluse. Sistemul va rămîne în regim de pilotare pe un termen 

nelimitat, nefiind niciodată lansat în producție, ca rezultat fiind doar un sistem crud, și buget 

cheltuit. 
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Capitolul 5 Propuneri de modificare a bazei normative 

Serviciile publice au fost și sunt prioritare în planurile de dezvoltare în Republica 

Moldova. Promotorul dezvoltării serviciilor publice a fost Centrul de Guvernare Electronică. 

Cu toate că anume Centrul, începînd cu anul 2012 și-a asumat responsabilitatea asupra 

digitizării serviciilor, din punct de vedere legislativ primul pas a fost făcut doar în anul 2015. 

Astfel, pînă în decembrie 2015, Centrul urmează la finalizeze lucrul asupra Proiectului de 

lege cu privire la serviciile publice, care va include prevederi cu privire la implementarea 

serviciilor electronice. Acesta urmează a fi primul act normativ care va instituționaliza 

digitizarea serviciilor, și va crea un fon legislativ favorabil în scopul dezvoltării noilor 

servicii. 

Cît ține de serviciile publice oferite de către Ministerului Justiției, se vede clar că 

serviciile sunt oferite cu respectarea normelor legislative specifice fiecărui serviciu în parte. 

Vorbind despre modificarea bazei normative, este necesar de înțeles că la momentul actual 

este prematur de făcut careva schimbări. 

Modificarea legislației în vigoare urmează a fi făcută doar după dezvoltarea și 

testarea infrastructurii tehnologice, sau odată cu ea. Acest fapt se datorează specificului 

domeniului TIC. De cele mai multe ori, soluția tehnologică finală diferă de solicitările 

inițiale, fiindu-i aduse îmbunătățiri pe parcursul dezvoltării. În cazul în care legislația în 

vigoare va fi schimbată înnaintea sistemului informațional, cea mai gravă problemă poate fi 

imposibilitatea folosirii sistemului deoarece nu va corespunde normelor legislative și va fi 

ilegal. 

Avînd în vedere că un scenariu de dezvoltare inițială a infrastructurii prevede 

posibilitatea încărcării documentelor necesare în format electronic de către solicitant, unicele 

schimbări necesare sunt doar de a adăuga niște mențiuni cu privire la modul de primire a 

setului de acte.  

La momentul actual, schimbări a legislației în vigoare nu sunt necesare. Fiecare 

sistem informațional creat pînă acum, precum și acele sisteme create pe parcurs vor beneficia 

de propriile schimbări a legislației pentru a putea fi lansate în producție.  

Sistemele urmează a fi create ținîndu-se cont de principiul unui singur act sau 

semnătură digitală, fapt ce va asigura modificarea legislației gradual, fără excese și daune 

semnificative aduse altor sisteme deja existente. 
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Graba de a schimbă legislația la moment, doar va dăuna întregului sistem a 

serviciilor publice, va crea impedimente în plus în dezvoltarea de noi sisteme și va opri 

funcționarea celor existente din motivul lipsei componentelor necesare pentru a exclude 

documentele adiționale.  

Astfel, se propune de a nu iniția schimbări în baza normativă înnaintea creării 

infrastructurii tehnologice. Este necesar doar de a scrie caietele de sarcini în baza principiului 

unui singur document sau semnătură digitală, și crearea sistemelor în paralel, dacă ele depind 

unul de altul. Doar avînd sisteme pregătite complet și testate, se poate de inițiat schimbările. 
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Anexa 1 

Acte necesare pentru înregistrarea organizațiilor necomerciale 

În dependență de forma de organizare, actele normative prevăd diferite seturi de documente 

necesare: 

Asociaţii Obşteşti; Pentru înregistrarea statutului, asociaţia obştească prezintă, în termen de 1 

lună de la data aprobării statutului, la organul de stat respectiv, următoarele documente, a 

căror listă nu poate fi extinsă: 

    a) cererea, semnată de toţi membrii organului de conducere al asociaţiei obşteşti, în care se 

va indica domiciliul fiecăruia; 

    b) statutul, în două exemplare; 

    c) două copii de pe procesul-verbal al congresului (conferinţei) de constituire sau adunării 

generale la care a fost adoptat statutul asociaţiei obşteşti. Procesul-verbal trebuie să conţină 

date despre constituirea asociaţiei obşteşti, aprobarea statutului, alegerea organelor de 

conducere, de control şi revizie şi despre desemnarea persoanei (persoanelor) învestite să 

reprezinte asociaţia obştească în procesul înregistrării; 

    d) lista fondatorilor asociaţiei obşteşti, autentificată prin semnăturile acestora, cu indicarea 

numelui, datei naşterii, domiciliului, cetăţeniei fiecăruia şi cu anexarea copiilor de pe actele 

de identitate ale acestora (în cazul persoanelor fizice); în cazul în care fondator este o 

persoană juridică (asociaţie obştească), se prezintă copia de pe certificatul de înregistrare de 

stat a acesteia şi extrasul din procesul-verbal al şedinţei organului său de conducere autorizat, 

în care este consemnată decizia de constituire a unei noi asociaţii obşteşti; 

    e) declaraţia prin care persoanele indicate la art.14 alin.(7) consimt la folosirea numelui 

persoanei fizice în denumirea asociaţiei obşteşti; 

    f) documentul prin care se adevereşte stabilirea sediului; 

    g) documentul bancar care face dovada achitării taxei de înregistrare în mărime de 90 de 

lei; 

    h) avizul organului de specialitate al administraţiei publice, în cazurile prevăzute de 

legislaţie. 

Fundaţii: Pentru înregistrarea  fundaţiei, în termen de o lună de la  data semnării  de  către  

fondator  (fondatori) a actului  de  constituire  a fundaţiei,  se vor prezenta următoarele 

documente a căror listă nu poate fi extinsă: 

a) cererea de înregistrare,  care  va  conţine  informaţia  privind scopurile fundaţiei, estimarea  

patrimoniului   necesar realizării acestora,  precum şi modul de constituire a acestui 

patrimoniu.  Cererea se   semnează  de  toţi  membrii  consiliului  fundaţiei,  cu  indicarea 

domiciliului fiecăruia; 

b) statutul fundaţiei, în dublu exemplar; 

c) actul de constituire a fundaţiei, în dublu exemplar; 

d) documentul   bancar,   care  face  dovada  achitării   taxei   de înregistrare; 
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e) actele care atestă transmiterea bunurilor către fundaţie; 

f) acordul în  scris  al persoanelor indicate la art.7 alin.(2)  din prezenta  lege, în cazul în care 

în denumirea fundaţiei figurează numele persoanei fizice; 

g) documentul prin care se adevereşte stabilirea sediului fundaţiei; 

h) documentul care confirmă corectitudinea denumirii fundaţiei; 

i) fişa de înregistrare  cu  privire la atribuirea codului  unic  de identificare al organizaţiilor. 

Partide politice: Pentru înregistrarea partidului politic, la Ministerul Justiţiei se depun 

următoarele documente: 

    a) cererea de înregistrare; 

    b) statutul partidului; 

    c) programul partidului; 

    d) actul de constituire însoţit de lista membrilor partidului politic, al căror număr nu poate 

fi mai mic de patru mii, actele de constituire ale organizaţiilor teritoriale ale partidului, lista 

delegaţilor participanţi la congresul de constituire. La momentul constituirii partidului, 

membrii acestuia trebuie să fie domiciliaţi în cel puţin jumătate din unităţile administrativ-

teritoriale de nivelul al doilea din Republica Moldova, dar nu mai puţin de 120 de membri în 

fiecare din unităţile administrativ-teritoriale menţionate. Lista membrilor partidului, întocmită 

în baza cererilor de aderare la partid, va cuprinde: numele, prenumele, data naşterii, 

domiciliul, seria şi numărul actului de identitate şi semnătura membrului; 

    e) declaraţia privind adresa juridică a partidului; 

    f) dovada deschiderii contului bancar. 

    (2) La documentele menţionate la alin.(1) lit.b), c) şi d) se anexează copiile lor în variantă 

electronică. 

Culte religioase: Pentru înregistrare, cultele religioase prezintă Ministerului Justiţiei 

următoarele documente: 

    a) cererea de înregistrare; 

    b) statutul adoptat de către fondatori; 

    c) procesul-verbal al adunării de constituire; 

    d) lista a cel puţin 100 de fondatori, persoane fizice, cetăţeni ai Republicii Moldova avînd 

domiciliul în Republica Moldova; 

    e) principiile lor fundamentale de credinţă; 

    f) copiile actelor de identitate ale fondatorilor; 

    g) actele doveditoare ale sediului. 

Părţi componente ale cultelor religioase: Pentru înregistrare, comunităţile religioase prezintă 

Ministerului Justiţiei următoarele documente: 
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     a) cererea de înregistrare din partea organului de conducere al comunităţii; 

    b) statutul comunităţii, adoptat de către fondatori;  

    c) procesul-verbal al adunării de constituire, cu indicarea reprezentantului sau 

reprezentanţilor legali ai comunităţii;  

    d) lista a cel puţin 10 fondatori, persoane fizice, cetăţeni ai Republicii Moldova avînd 

domiciliul în Republica Moldova; 

    e) consimţămîntul scris al cultului religios la care comunitatea a decis să adere benevol; 

    f) copiile actelor de identitate ale fondatorilor; 

    g) actele doveditoare ale sediului. 

     Pentru înregistrare, instituţiile religioase - eparhiile, diecezele, protopopiatele, decanatele, 

misiunile religioase, sociale sau de caritate, instituţiile, fundaţiile religioase şi instituţiile de 

învăţămînt teologic de orice grad, centrele de pelerinaj, instanţele de disciplină bisericească - 

prezintă Ministerului Justiţiei statutele lor, consimţămîntul scris al cultului religios din care 

fac parte şi actul de constituire sau reconstituire, cu indicarea reprezentantului sau 

reprezentanţilor legali ai instituţiei, de asemenea copiile actelor de identitate ale membrilor 

organelor de conducere şi control şi copiile actelor de constituire ale fondatorului. 

Instituţii publice: Pentru înregistrare, Instituţiile publice prezintă Ministerului Justiţiei 

următoarele documente:  

a) Confirmarea denumirii instituţiei publice, eliberată de către Ministerul Justiţiei în 

baza cererii solicitantului despre verificarea denumirii. 

b) Cererea privind înregistrarea statutului instituţiei publice, semnată de fondator, cu 

aplicarea ştampilei. 

c) Document bancar ce atestă achitarea taxei de stat pentru înregistrare. 

d) Decizia de constituire a instituţiei publice, aprobare statutului, semnată de fondator, în 

care se indică nominal Administratorul, Consiliul administrativ, cenzorul instituţiei 

publice 

e) Statutul semnat de fondator în 2 exemplare. 

f) Copiile buletinelor de identitate ale membrilor organelor de conducere şi control ale 

instituţiei. 

g) Actul ce atestă adresa juridică. 

Instituţii private: Pentru înregistrare, Instituţiile private prezintă Ministerului Justiţiei 

următoarele documente: 

a) Cererea privind înregistrarea instituţiei private semnată de fondatorii instituţiei,  în 

care se va indica numele, prenumele şi domiciliul fiecăruia; 

b) Confirmarea denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei; 

c) Avizul organului de specialitate al administraţiei publice, în cazurile prevăzute de 

legislaţie. 

d) Actul de constituire, autentificat notarial, în două exemplare; 

e) Statutul în două exemplare, semnat de fondatori cu indicarea datelor de identitate. 

f) Date despre fondatorii instituţiei: 
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g) Pentru fondatori persoane fizice se prezintă lista care va include: numele, prenumele, 

anul naşterii, domiciliul, cetăţenia persoanelor fizice (autentificate prin semnăturile 

acestora) însoţite de copiile buletinelor de identitate ale fondatorilor; 

h) În cazul fondatorilor persoane juridice  în listă se indică denumirea, numărul şi data 

înregistrării, codul fiscal, sediul, numele, prenumele reprezentantului, fiind  anexate: 

copia de pe certificatul de înregistrare al statutului şi extrasul din procesul-verbal al 

şedinţei organului de conducere autorizat al organizaţiei necomerciale, în care să fie 

consemnată decizia de constituire. 

i) Actele ce atestă acordarea sediului -   contractul de locaţiune/comodat, declaraţia 

persoanei fizice (autentificată   notarial), acordul persoanei juridice (autentificat prin 

semnătura conducătorului şi ştampila organizaţiei). Suplimentar se prezintă copia 

actului ce confirmă dreptul de proprietate, autentificat notarial. 

j) Actul ce confirmă achitarea taxei de stat pentru înregistrare 

Publicaţii periodice: Pentru înregistrare, Publicaţiile periodice prezintă Ministerului Justiţiei 

următoarele documente 

a) Confirmarea denumirii publicaţiei periodice sau agenţiei de presă, eliberată de către 

Ministerul Justiţiei în baza cererii solicitantului despre verificarea denumirii. 

b) Cererea privind înregistrarea statutului publicaţiei periodice sau agenţiei de presă, 

semnată de fondator (fondatori) cu  indicarea domiciliului  sau  de  reprezentanţii  

acestora (în  cazul fondatorilor - persoane juridice), cu aplicarea ştampilei. 

c) Document bancar ce atestă achitarea taxei de stat pentru înregistrare. 

d) Decizia sau procesul-verbal de constituire a publicaţiei periodice sau agenţiei de 

presă, aprobare statutului, semnată de fondator /fondatori/, în care se indică nominal 

redactorul-şef al publicaţiei, colegiul de redacţie, cenzorul. 

e) Statutul semnat de fondator /fondatori/ cu indicarea datelor de identitate. 

f) Lista fondatorilor, în care se va specifica pentru persoanele fizice - numele, 

prenumele, anul naşterii, numărul şi seria buletinului de identitate, domiciliul şi 

semnătura; pentru persoanele juridice - denumirea,  sediul,  numărul  şi  data 

înregistrării,  semnătura reprezentantului (preşedintelui); Pentru fondatorul persoană 

juridică - extrasul din procesul-verbal al şedinţei organului  de conducere autorizat al 

persoanei juridice, în care să fie consemnată decizia de constituire a publicaţiei 

periodice sau agenţiei de presă. 

g) Procesul-verbal al membrilor colectivului de redacţie privind constituirea publicaţiei 

periodice sau agenţiei de presă, adoptarea statutului publicaţiei periodice sau agenţiei 

de presă. 

h) Actele ce atestă acordarea sediului - contractul de locaţiune/comodat sau declaraţia 

persoanei fizice   (autentificată   notarial),  sau acordul   persoanei juridice   

(autentificat   prin   semnătura conducătorului şi ştampila organizaţiei). 

Publicaţii periodice publice: Pentru înregistrare, Publicaţiile periodice publice prezintă 

Ministerului Justiţiei următoarele documente 

a) Cererea privind înregistrarea statutului publicaţiei periodice publice, semnată de  

reprezentanţii  acestora (în  cazul fondatorilor - persoane juridice). 

b) Decizia sau procesul-verbal de constituire a publicaţiei periodice, aprobare statutului, 

semnată de fondator în care se indică nominal redactorul-şef al publicaţiei, colegiul de 

redacţie, cenzorul. 

c) Statutul semnat de fondator  cu indicarea datelor ce identifică persoana juridică. 
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d) Lista fondatorilor, pentru fondatorul persoană juridică - extrasul din procesul-verbal al 

şedinţei organului  de conducere autorizat al persoanei juridice, în care să fie 

consemnată decizia de constituire a publicaţiei periodice publice. 

e) Procesul-verbal al membrilor colectivului de redacţie privind constituirea publicaţiei 

periodice publice, adoptarea statutului publicaţiei periodice publice. 

f) Actele ce atestă acordarea sediului - contractul de locaţiune/comodat, declaraţia 

persoanei fizice   (autentificată   notarial),   acordul   persoanei juridice   (autentificat   

prin   semnătura conducătorului şi ştampila organizaţiei). Suplimentar se prezintă 

copia actului ce confirmă dreptul de proprietate, autentificat notarial. 

Reprezentanţe/filiale: Lista actelor necesare pentru înregistrarea Reprezentanţei sau Filialei 

unei organizaţii străine non-profit ce urmează a fi prezentate Ministerului Justiţiei 

a) Confirmarea denumirii Reprezentanţei sau Filialei, eliberată de către Ministerul 

Justiţiei în baza cererii solicitantului despre verificarea denumirii. 

b) Cererea privind înregistrarea statutului, semnată de toţi  membrii organului de 

conducere (de regulă de membrii Consiliului de Administrare) al Filialei în care se va 

indica numele, prenumele, domiciliul şi semnătura fiecăruia. În cazul Reprezentanţei 

cererea se semnează de către Conducătorul reprezentanţei cu indicarea domiciliului. 

c) Statutul, în două exemplare, semnat de fondator sau persoană împuternicită, cu 

indicarea datelor de identitate. 

d) Două procese-verbale/decizie ale organului competent din cadrul organizaţiei 

Fondatoare, la care a  fost  adoptat  statutul Reprezentanţei/Filialei.   Procesul-

verbal/Decizia  trebuie să conţină  date despre constituirea Reprezentanţei/Filialei, 

aprobarea statutului, alegerea organelor de conducere şi de control (în cazul Filialei), 

desemnarea persoanei responsabile pentru înregistrare. Procesul-verbal/Decizia 

trebuie să fie tradusă şi aplicată apostila (în dependenţă de ţara de provenienţă a 

fondatorului actele pot fi autentificate notarial şi traduse fără aplicarea apostilei). 

e) Actele de constituire a Fondatorului traduse şi aplicată apostila, în dependenţă de ţara 

de provenienţă actele de constituire pot fi doar autentificate notariale şi traduse. 

f) În cazul Filialei lista membrilor organului colegial executiv, anexat copiile actelor de 

identitate. 

g) Actele ce atestă acordarea sediului - copia contractului de locaţiune/comodat sau 

declaraţia persoanei fizice (autentificată notarial), sau acordul persoanei juridice 

(autentificat prin semnătura conducătorului şi ştampila organizaţiei). 

h) Documentul bancar care atestă achitarea taxei de stat pentru înregistrare. 

i) În cazul înregistrării organizaţiilor ce au ca scop adopţiile de copii se prezintă 

suplimentar acreditarea de la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. 

Patronate: Lista actelor necesare pentru înregistrarea Patronatelor ce urmează a fi prezentate 

Ministerului Justiţiei 

a) Confirmarea denumirii patronatului, eliberată de către Ministerul Justiţiei, în baza 

cererii solicitantului despre verificarea denumirii. 

b) Cererea privind înregistrarea statutului, semnată de conducătorul patronatului (cu 

indicarea domiciliului). 

c) Statutul patronatului în trei exemplare. 

d) Procesul-verbal al adunării de constituire a patronatului. Procesul-verbal   trebuie să 

conţină date despre constituirea patronatului, aprobarea statutului, alegerea organelor 

de conducere, de control şi revizie, desemnarea persoanei responsabile pentru 

înregistrare. 
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e) Lista fondatorilor, în care se va specifica pentru persoanele fizice - numele, 

prenumele, anul naşterii, numărul şi seria buletinului de identitate, domiciliul şi 

semnătura; pentru persoanele juridice - denumirea, sediul, numărul şi data 

înregistrării, codul fiscal, numele şi semnătura reprezentantului (copiile buletinelor de 

identitate ale reprezentanţilor şi ale membrilor organelor de conducere şi de control). 

f) Actele ce atestă acordarea sediului - contractul de locaţiune/comodat sau declaraţia 

persoanei fizice (autentificată notarial), sau acordul persoanei juridice (autentificat 

prin semnătura conducătorului şi ştampila organizaţiei).  

g) Lista participanţilor la adunare, semnată de către aceştia. 

h) Procesele-verbale ale fondatorilor (ce confirmă aderarea la patronatul ce se constituie 

şi delegarea  reprezentantului),  copiile statutelor, ale certificatelor  de  înregistrare   

ale   acestora  sau   ale patentelor de întreprinzător. 

i) Document bancar care confirmă achitarea taxei de înregistrare. 

j) Extrase din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor de la Camera 

Înregistrării de Stat. 

Sindicate: Lista actelor necesare pentru înregistrarea Sindicatelor  ce urmează a fi prezentate 

Ministerului Justiţiei 

a) Confirmarea denumirii sindicatului, eliberată de către Ministerul Justiţiei în baza 

cererii solicitantului despre verificarea denumirii. 

b) Cererea privind înregistrarea statutului, semnată de conducătorul organului sindical. 

c) Statutul în trei exemplare. 

d) Hotărârea adunării (conferinţei, congresului) privind întemeierea sindicatului. 

e) Documentul bancar, care face dovada achitării taxei de stat pentru înregistrare. 

f) Actele ce atestă acordarea sediului - contractul de locaţiune/comodat sau declaraţia 

persoanei fizice (autentificată notarial) sau acordul persoanei juridice (autentificat 

prin semnătura conducătorului şi ştampila organizaţiei).  

g) Lista participanţilor la adunarea de constituire, semnată de către aceştia. 

h) Procesele-verbale ale organizaţiilor primare, ce atestă aderarea la sindicat şi delegarea 

reprezentanţilor la adunarea de constituire semnate de către preşedintele şi secretarul 

şedinţei. În procesul-verbal trebuie să fie indicat la fel numărul membrilor organizaţiei 

primare, numărul participanţilor la adunare, ordinea de zi, numărul de voturi: pro, 

contra, abţinut. 
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Anexa 2 
Acte necesare pentru modificarea statutului organizațiilor necomerciale 

Asociaţii Obşteşti; Pentru înregistrarea modificărilor la  statut, asociaţia obştească prezintă, 

în termen de 1 lună de la data aprobării modificărilor statutului, la organul de stat respectiv, 

următoarele documente, a căror listă nu poate fi extinsă: 

a) Cererea despre înregistrarea modificărilor, adresată Ministerului Justiţiei semnată de 

membrii organului de conducere, cu indicarea numelui, domiciliului şi aplicarea 

ştampilei organizaţiei. 

b) Procesul-verbal al organului suprem de conducere al organizaţiei, abilitat să adopte 

decizia de modificare  a statutului  (modificările efectuate urmează a fi expres 

prevăzute în  procesul-verbal), semnat de preşedintele şi secretarul şedinţei. 

c) Extrasul din registrul de evidenţă a membrilor organizaţiei cu semnăturile celor 

prezenţi la şedinţă autentificat prin semnătura Preşedintelui şi ştampilă. Dacă sunt 

prezenţi membri noi – procesele-verbale de primire/excludere a membrilor Asociaţiei 

d) Statutul organizaţiei în original. 

e) Modificările la statut în dublu exemplar (dacă se modifică mai mult de 2/3 din 

conţinutul statutului se prezintă statutul în redacţie nouă) 

f) Dovada achitării taxei de stat – 90 de lei. 

g) Copia buletinului noului conducător al asociației (dacă se modifică). 

h) Certificatul de înregistrare în original (dacă se modifică denumirea asociației). 

i) Copia avizului din Monitorul Oficial referitor la modificarea denumirii sau  

sediului(dacă se modifică). 

j) Actele ce atestă acordarea sediului - contractul de locaţiune/comodat, declaraţia 

persoanei fizice (autentificată notarial), acordul persoanei juridice (autentificat prin 

semnătura conducătorului şi ştampila organizaţiei).   Suplimentar se prezintă copia 

actului  ce  confirmă dreptul  de  proprietate, autentificat notarial. 

În cazul în care organizația nu deține certificat de înregistrare de tip nou, conform anexei 

Hotărîrii Guvernului nr 275 din 10.04.2009 cu privire la modelul unic al certificatului de 

înregistrare al organizațiilor necomerciale, aceasta prezintă suplimentar certificatul de 

înregistrare în original și certificatul privind atribuirea codului fiscal în original, în vederea 

obținerii acestuia. 

Fundaţii: Pentru înregistrarea modificărilor la statutul  fundaţiei, în termen de o lună de la  

data aprobării  de  către  fondator  (fondatori) a modificărilor la statutul  fundaţiei,  se vor 

prezenta următoarele documente a căror listă nu poate fi extinsă: 

a) a) cererea de înregistrare a modificărilor la statut.  Cererea se   semnează  de  toţi  

membrii  consiliului  fundaţiei,  cu  indicarea domiciliului fiecăruia și aplicarea 

ștampilei; 

b) modificările la statutul fundaţiei, în dublu exemplar (dacă se modifică mai mult de 2/3 

din conţinutul statutului se prezintă statutul în redacţie nouă); 
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c) decizia fondatorului cu privire la aprobarea modificărilor la statutul fundației, în dublu 

exemplar(modificările efectuate urmează a fi expres prevăzute în  decizie); 

d) d) documentul   bancar,   care  face  dovada  achitării   taxei   de înregistrare – 54 lei; 

e) Copia buletinului noului conducător al fundației (dacă se modifică). 

f) Certificatul de înregistrare în original (dacă se modifică denumirea fundației). 

g) Copia avizului din Monitorul Oficial referitor la modificarea denumirii sau  

sediului(dacă se modifică). 

h) Actele ce atestă acordarea sediului - contractul de locaţiune/comodat, declaraţia 

persoanei fizice (autentificată notarial), acordul persoanei juridice (autentificat prin 

semnătura conducătorului şi ştampila organizaţiei).   Suplimentar se prezintă copia 

actului  ce  confirmă dreptul  de  proprietate, autentificat notarial. 

În cazul în care organizația nu deține certificat de înregistrare de tip nou, conform anexei 

Hotărîrii Guvernului nr 275 din 10.04.2009 cu privire la modelul unic al certificatului de 

înregistrare al organizațiilor necomerciale, aceasta prezintă suplimentar certificatul de 

înregistrare în original și certificatul privind atribuirea codului fiscal în original, în vederea 

obținerii acestuia. 

Partide politice: Pentru înregistrarea modificărilor la statutul partidului politic, la Ministerul 

Justiţiei se depun următoarele documente: 

a) Cererea de înregistrare a modificărilor la statut, semnată de preşedintele partidului, cu 

aplicarea ştampilei. 

b) Statutul (şi programul - după caz) al partidului. 

c) Document bancar care confirmă achitarea taxei de înregistrare – 200 lei. 

d) Varianta electronică a statutului în redacţie nouă or, a modificărilor în statut (după 

caz). 

e) Informaţia cu privire la numărul total al membrilor partidului, aprobată de 

preşedintele partidului şi autentificată prin ştampila acestuia.  

f) Procesul-verbal al organului împuternicit potrivit statutului să decidă asupra 

organizării congresului în care se va indica ordinea de zi a congresului, locul, data şi 

ora desfăşurării congresului. Procesul-verbal va fi semnat de către preşedintele şi 

secretarul partidului şi, va fi autentificat cu ştampila partidului. Procesul-verbal va 

conţine norme cu privire la reprezentarea membrilor partidului sau al altei organizaţii 

social-politice la adunare, asigurându-se principiul proporţionalităţii şi a dreptului 

fiecărui membru la vot egal. Procesul-verbal urmează a fi semnat de preşedintele şi 

secretarul adunării, cusut şi sigilat, ştampilat. 

g) Procesele-verbale ale organizaţiilor teritoriale ale partidului în care se va indica: 

numărul membrilor (la nivel de fiecare organizaţie), numărul membrilor care au 

participat la adunare, faptul că adunarea potrivit actelor de constituire este  

deliberativă,  împuternicirile  acordate  reprezentanţilor,  numele  şi prenumele 

reprezentanţilor, cu privire la delegarea delegaţilor la congres. 

h) Procesul-verbal al congresului semnat de către preşedintele şi secretarul şedinţei la 

care se anexează lista modificărilor adoptate, cu aplicarea ştampilei. 
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i) Modificările la statut în dublu exemplar (dacă se modifică mai mult de 2/3 din 

conţinutul statutului se prezintă statutul în redacţie nouă), semnate de către 

preşedintele organizaţiei şi, cu aplicarea ştampilei partidului. 

j) Lista cu semnături în original a delegaţilor la congres, care urmează  a  fi   semnată  

de  către  delegaţi,  fiind confirmată prin semnătura preşedintelui Comisiei de validare 

şi, cu aplicarea ştampilei partidului. 

k) Procesul-verbal al Comisiei de validare, despre validarea mandatelor delegaţilor, 

semnat de membrii acesteia şi, cu aplicarea ştampilei partidului. 

l) Procesul-verbal al comisiei de numărare a voturilor, cu aplicarea ştampilei partidului. 

m) Copia buletinului noului conducător al formaţiunii politice (dacă se modifică). 

n) Certificatul de înregistrare în original (dacă se modifică denumirea partidului). 

o) Copia avizului din Monitorul Oficial referitor la modificarea denumirii sau  

sediului(dacă se modifică). 

p) Actele ce atestă acordarea sediului - contractul de locaţiune/comodat, declaraţia 

persoanei fizice (autentificată notarial), acordul persoanei juridice (autentificat prin 

semnătura conducătorului şi ştampila organizaţiei).   Suplimentar se prezintă copia 

actului  ce  confirmă dreptul  de  proprietate, autentificat notarial. 

În cazul în care partidul nu deține certificat de înregistrare de tip nou, conform anexei 

Hotărîrii Guvernului nr 275 din 10.04.2009 cu privire la modelul unic al certificatului de 

înregistrare al organizațiilor necomerciale, organizația prezintă suplimentar certificatul de 

înregistrare în original și certificatul privind atribuirea codului fiscal în original, în vederea 

obținerii acestuia. 

Culte religioase: Pentru modificarea statutului, cultele religioase prezintă Ministerului 

Justiţiei următoarele documente: 

a) Cererea de înregistrare a modificărilor la statut semnată de membrii organului colectiv 

de conducere cu aplicarea ștampilei ; 

b) Modificările la statut semnat de conducătorul cultului și cu aplicarea ștampilei(dacă se 

modifică mai mult de 2/3 din conţinutul statutului se prezintă statutul în redacţie 

nouă); 

c) Procesul-verbal al organului competent conform statutului privind aprobarea 

modificărilor cu indicarea expresă a modificărilor care urmează a fi efectuate (după 

caz se menționează în proces-verbal despre aprobarea statutului în redacție nouă); 

d) Lista membrilor prezenți la adunarea generală cu semnături; 

e) Lista totală a membrilor aprobată de preşedintele cultului şi autentificată prin ştampila 

acestuia ( dacă sunt membri noi în organizație sau din componența veche au plecat, se 

prezintă procesele-verbale de primire/excludere a membrilor); 

f) Statutul în original; 

g) Copia buletinului noului conducător al cultului religios (dacă se modifică). 

h) Certificatul de înregistrare în original (dacă se modifică denumirea cultului). 

i) Copia avizului din Monitorul Oficial referitor la modificarea denumirii sau  

sediului(dacă se modifică). 
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j) Actele ce atestă acordarea sediului - contractul de locaţiune/comodat, declaraţia 

persoanei fizice (autentificată notarial), acordul persoanei juridice (autentificat prin 

semnătura conducătorului şi ştampila organizaţiei).   Suplimentar se prezintă copia 

actului  ce  confirmă dreptul  de  proprietate, autentificat notarial.  

În cazul în care cultul nu deține certificat de înregistrare de tip nou, conform anexei Hotărîrii 

Guvernului nr 275 din 10.04.2009 cu privire la modelul unic al certificatului de înregistrare al 

organizațiilor necomerciale, organizația prezintă suplimentar certificatul de înregistrare în 

original și certificatul privind atribuirea codului fiscal în original, în vederea obținerii 

acestuia. 

Comunități religioase: Pentru înregistrarea modificărilor la statut, comunităţile religioase 

prezintă Ministerului Justiţiei următoarele documente: 

a) cererea de înregistrare a modificărilor la statut din partea organului de conducere al 

comunităţii cu aplicarea ștampilei; 

b) modificările la statut semnat de conducătorul comunității și cu aplicarea 

ștampilei(dacă se modifică mai mult de 2/3 din conţinutul statutului se prezintă 

statutul în redacţie nouă); 

c) procesul-verbal al organului competent conform statutului privind aprobarea 

modificărilor cu indicarea expresă a modificărilor care urmează a fi efectuate (după 

caz se menționează în proces-verbal despre aprobarea statutului în redacție nouă);  

d) lista membrilor prezenți la adunarea generală cu semnături; 

e) lista totală a membrilor aprobată de conducătorul comunității, autentificată prin 

ştampila acesteia ( dacă sunt membri noi în organizație sau din componența veche au 

plecat, se prezintă procesele –verbale de primire/excludere a membrilor); 

f) statutul în original; 

g) Copia buletinului noului conducător al comunității religioase (dacă se modifică). 

h) Certificatul de înregistrare în original (dacă se modifică denumirea comunității). 

i) Copia avizului din Monitorul Oficial referitor la modificarea denumirii sau  sediului 

(dacă se modifică). 

j) Actele ce atestă acordarea sediului - contractul de locaţiune/comodat, declaraţia 

persoanei fizice (autentificată notarial), acordul persoanei juridice (autentificat prin 

semnătura conducătorului şi ştampila organizaţiei).   Suplimentar se prezintă copia 

actului  ce  confirmă dreptul  de  proprietate, autentificat notarial.  

k) Consimțămîntul cultului religios, a cărui parte componentă este, cu privire la 

aprobarea modificărilor la statutul comunității religioase. 

În cazul în care comunitatea nu deține certificat de înregistrare de tip nou, conform anexei 

Hotărîrii Guvernului nr 275 din 10.04.2009 cu privire la modelul unic al certificatului de 

înregistrare al organizațiilor necomerciale, organizația prezintă suplimentar certificatul de 

înregistrare în original și certificatul privind atribuirea codului fiscal în original, în vederea 

obținerii acestuia. 
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Instituţiile religioase - eparhiile, diecezele, protopopiatele, decanatele, misiunile religioase, 

sociale sau de caritate, instituţiile, fundaţiile religioase şi instituţiile de învăţămînt teologic de 

orice grad, centrele de pelerinaj, instanţele de disciplină bisericească - prezintă Ministerului 

Justiţiei pentru înregistrarea modificărilor la statut următoarele documente :  

a) Cererea privind înregistrarea modificărilor la statutul instituţiei semnată de 

conducătorul instituţiei,  cu aplicarea ștampilei; 

b) Consimțămîntul cultului religios, al cărui parte componentă este, cu privire la 

aprobarea modificărilor. 

c) Modificările la statut, în dublu exemplar semnate de conducătorul instituției cu 

aplicarea ștampilei(dacă se modifică mai mult de 2/3 din conţinutul statutului se 

prezintă statutul în redacţie nouă); 

d) Decizia organului competent al fondatorului cu privire la aprobarea modificărilor la 

statut. 

e) Statutul în original; 

f) Copia buletinului noului conducător al instituției (dacă se modifică). 

g) Certificatul de înregistrare în original (dacă se modifică denumirea partidului). 

h) Copia avizului din Monitorul Oficial referitor la modificarea denumirii sau  

sediului(dacă se modifică). 

i) Actele ce atestă acordarea sediului - contractul de locaţiune/comodat, declaraţia 

persoanei fizice (autentificată notarial), acordul persoanei juridice (autentificat prin 

semnătura conducătorului şi ştampila organizaţiei). Suplimentar se prezintă copia 

actului  ce  confirmă dreptul  de  proprietate, autentificat notarial. 

În cazul în care instituția nu deține certificat de înregistrare de tip nou, conform anexei 

Hotărîrii Guvernului nr 275 din 10.04.2009 cu privire la modelul unic al certificatului de 

înregistrare al organizațiilor necomerciale, organizația prezintă suplimentar certificatul de 

înregistrare în original și certificatul privind atribuirea codului fiscal în original, în vederea 

obținerii acestuia. 

Instituţii publice: Pentru înregistrare, Instituţiile publice prezintă Ministerului Justiţiei 

următoarele documente:  

a) Cererea privind înregistrarea modificărilor la statutul instituţiei publice semnată de 

conducătorul instituţiei,  cu aplicarea ștampilei; 

b) Avizul organului de specialitate al administraţiei publice, în cazurile prevăzute de 

legislaţie. 

c) Modificările la statut, în dublu exemplar semnate de conducătorul instituției cu 

aplicarea ștampilei(dacă se modifică mai mult de 2/3 din conţinutul statutului se 

prezintă statutul în redacţie nouă); 

d) Decizia fondatorului/fondatorilor cu privire la aprobarea modificărilor la statut. 

e) Statutul în original; 

f) Copia buletinului noului conducător al instituției (dacă se modifică). 

g) Certificatul de înregistrare în original (dacă se modifică denumirea instituției). 
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h) Copia avizului din Monitorul Oficial referitor la modificarea denumirii sau  

sediului(dacă se modifică). 

i) Actele ce atestă acordarea sediului - contractul de locaţiune/comodat, declaraţia 

persoanei fizice (autentificată notarial), acordul persoanei juridice (autentificat prin 

semnătura conducătorului şi ştampila organizaţiei).   Suplimentar se prezintă copia 

actului  ce  confirmă dreptul  de  proprietate, autentificat notarial. 

j) Actul ce confirmă achitarea taxei de stat pentru înregistrarea modificărilor - 90 de lei 

În cazul în care instituția nu deține certificat de înregistrare de tip nou, conform anexei 

Hotărîrii Guvernului nr 275 din 10.04.2009 cu privire la modelul unic al certificatului de 

înregistrare al organizațiilor necomerciale, organizația prezintă suplimentar certificatul de 

înregistrare în original și certificatul privind atribuirea codului fiscal în original, în vederea 

obținerii acestuia. 

Instituţii private: Pentru înregistrare, Instituţiile private prezintă Ministerului Justiţiei 

următoarele documente: 

a) Cererea privind înregistrarea modificărilor la statutul instituţiei private semnată de 

conducătorul instituţiei,  cu aplicarea ștampilei; 

b) Avizul organului de specialitate al administraţiei publice, în cazurile prevăzute de 

legislaţie. 

c) Modificările la statut, în dublu exemplar semnate de conducătorul instituției cu 

aplicarea ștampilei(dacă se modifică mai mult de 2/3 din conţinutul statutului se 

prezintă statutul în redacţie nouă); 

d) Decizia fondatorului/fondatorilor cu privire la aprobarea modificărilor la statut. 

e) Statutul în original; 

f) Copia buletinului noului conducător al instituției (dacă se modifică). 

g) Certificatul de înregistrare în original (dacă se modifică denumirea partidului). 

h) Copia avizului din Monitorul Oficial referitor la modificarea denumirii sau  

sediului(dacă se modifică). 

i) Actele ce atestă acordarea sediului - contractul de locaţiune/comodat, declaraţia 

persoanei fizice (autentificată notarial), acordul persoanei juridice (autentificat prin 

semnătura conducătorului şi ştampila organizaţiei).   Suplimentar se prezintă copia 

actului  ce  confirmă dreptul  de  proprietate, autentificat notarial. 

j) Actul ce confirmă achitarea taxei de stat pentru înregistrarea modificărilor - 90 de lei 

În cazul în care instituția nu deține certificat de înregistrare de tip nou, conform anexei 

Hotărîrii Guvernului nr 275 din 10.04.2009 cu privire la modelul unic al certificatului de 

înregistrare al organizațiilor necomerciale, organizația prezintă suplimentar certificatul de 

înregistrare în original și certificatul privind atribuirea codului fiscal în original, în vederea 

obținerii acestuia. 

Publicaţii periodice: Pentru înregistrarea modificărilor la statut, Publicaţiile periodice 

prezintă Ministerului Justiţiei următoarele documente: 
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a) Cererea privind înregistrarea modificărilor la statutul publicației periodice semnată de 

conducătorul publicației,  cu aplicarea ștampilei; 

b) Modificările la statut, în dublu exemplar semnate de conducătorul publicației cu 

aplicarea ștampilei(dacă se modifică mai mult de 2/3 din conţinutul statutului se 

prezintă statutul în redacţie nouă); 

c) Decizia fondatorului/fondatorilor cu privire la aprobarea modificărilor la statut. 

d) Statutul în original; 

e) Copia buletinului noului conducător al publicației (dacă se modifică). 

f) Certificatul de înregistrare în original (dacă se modifică denumirea publicației). 

g) Copia avizului din Monitorul Oficial referitor la modificarea denumirii sau  

sediului(dacă se modifică). 

h) Actele ce atestă acordarea sediului - contractul de locaţiune/comodat, declaraţia 

persoanei fizice (autentificată notarial), acordul persoanei juridice (autentificat prin 

semnătura conducătorului şi ştampila organizaţiei).   Suplimentar se prezintă copia 

actului  ce  confirmă dreptul  de  proprietate, autentificat notarial. 

În cazul în care publicația nu deține certificat de înregistrare de tip nou, conform anexei 

Hotărîrii Guvernului nr 275 din 10.04.2009 cu privire la modelul unic al certificatului de 

înregistrare al organizațiilor necomerciale, organizația prezintă suplimentar certificatul de 

înregistrare în original și certificatul privind atribuirea codului fiscal în original, în vederea 

obținerii acestuia. 

Publicaţii periodice publice: Pentru înregistrarea modificărilor, Publicaţiile periodice 

publice prezintă Ministerului Justiţiei următoarele documente 

a) Cererea privind înregistrarea modificărilor la statutul publicației periodice  publice 

semnată de conducătorul publicației,  cu aplicarea ștampilei; 

b) Modificările la statut, în dublu exemplar semnate de conducătorul publicației cu 

aplicarea ștampilei(dacă se modifică mai mult de 2/3 din conţinutul statutului se 

prezintă statutul în redacţie nouă); 

c) Decizia fondatorului/fondatorilor cu privire la aprobarea modificărilor la statut cu 

indicarea expresă a modificărilor care urmează a fi efectuate. 

d) Statutul în original; 

e) Copia buletinului noului conducător al publicației (dacă se modifică). 

f) Certificatul de înregistrare în original (dacă se modifică denumirea publicației). 

g) Copia avizului din Monitorul Oficial referitor la modificarea denumirii sau  

sediului(dacă se modifică). 

h) Actele ce atestă acordarea sediului - contractul de locaţiune/comodat, declaraţia 

persoanei fizice (autentificată notarial), acordul persoanei juridice (autentificat prin 

semnătura conducătorului şi ştampila organizaţiei). Suplimentar se prezintă copia 

actului  ce  confirmă dreptul  de  proprietate, autentificat notarial. 

În cazul în care publicația nu deține certificat de înregistrare de tip nou, conform anexei 

Hotărîrii Guvernului nr 275 din 10.04.2009 cu privire la modelul unic al certificatului de 

înregistrare al organizațiilor necomerciale, organizația prezintă suplimentar certificatul de 
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înregistrare în original și certificatul privind atribuirea codului fiscal în original, în vederea 

obținerii acestuia. 

Reprezentanţe/filiale: Lista actelor necesare pentru înregistrarea modificărilor la statutul 

Reprezentanţei sau Filialei unei organizaţii străine non-profit ce urmează a fi prezentate 

Ministerului Justiţiei 

a) Cererea despre înregistrarea modificărilor la statut, adresată Ministerului Justiţiei, 

semnată de toţi membrii organului de conducere (de regulă de membrii Consiliului de 

Administrare) ai Filialei, în care se va indica, numele, prenumele şi semnătura 

fiecăruia. În cazul Reprezentanţei cererea se semnează de către Conducătorul 

Reprezentanţei cu indicarea domiciliului acestuia,  cu aplicarea ştampilei organizaţiei; 

b) Procesul-verbal / decizia organului competent din cadrul Organizaţiei Fondatoare, 

abilitat să adopte decizia de modificare  a statutului Reprezentanţei / Filialei 

(modificările efectuate urmează a fi expres prevăzute în  procesul-verbal, precum şi 

desemnarea persoanei responsabile pentru înregistrare), semnate de preşedintele şi 

secretarul şedinţei sau de Fondator. Procesul-verbal / Decizia trebuie să fie traduse şi 

aplicată apostila (în dependenţă de ţara de provenienţă a Fondatorului, actele pot fi 

autentificate notarial şi traduse fără aplicarea apostilei); 

c) Statutul Reprezentanţei / Filialei  (în original); 

d) Modificările la statut în dublu exemplar (dacă se modifică mai mult de 2/3 din 

conţinutul statutului se prezintă statutul în redacţie nouă); 

e) Dovada achitării taxei de stat – 90 de lei. 

f) Copia buletinului noului conducător al publicației (dacă se modifică). 

g) Certificatul de înregistrare în original (dacă se modifică denumirea). 

h) Copia avizului din Monitorul Oficial referitor la modificarea denumirii sau  

sediului(dacă se modifică). 

i) Actele ce atestă acordarea sediului - contractul de locaţiune/comodat, declaraţia 

persoanei fizice (autentificată notarial), acordul persoanei juridice (autentificat prin 

semnătura conducătorului şi ştampila organizaţiei).   Suplimentar se prezintă copia 

actului  ce  confirmă dreptul  de  proprietate, autentificat notarial. 

În cazul în care organizația nu deține certificat de înregistrare de tip nou, conform anexei 

Hotărîrii Guvernului nr 275 din 10.04.2009 cu privire la modelul unic al certificatului de 

înregistrare al organizațiilor necomerciale, organizația prezintă suplimentar certificatul de 

înregistrare în original și certificatul privind atribuirea codului fiscal în original, în vederea 

obținerii acestuia. 

Patronate Lista actelor necesare pentru înregistrarea modificărilor la statutul Patronatelor ce 

urmează a fi prezentate Ministerului Justiţiei 

a) Cererea despre înregistrarea modificărilor la statut, adresată Ministerului Justiţiei, 

semnată de conducătorul patronatului (cu indicarea domiciliului) şi cu aplicarea 

ştampilei organizaţiei; 

b) Procesul-verbal al adunării organului suprem de conducere al organizaţiei, abilitat să 

adopte decizia de modificare  a statutului  (modificările efectuate urmează a fi expres 

prevăzute în  procesul-verbal), semnat de preşedintele şi secretarul şedinţei; 

c) Lista membrilor prezenţi la adunare, cu semnăturile acestora, (în care se va specifica 

pentru  persoanele fizice - numele, prenumele,  anul  naşterii, domiciliul;  pentru 

persoanele juridice - denumirea, sediul, codul fiscal,  numărul şi data înregistrării, 
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numele şi prenumele reprezentanţilor), în vederea determinării întrunirii cvorumului 

la adoptarea deciziilor; 

d) Procesele – verbale ale membrilor patronatului cu privire la înaintarea candidaturilor 

delegaţilor pentru participare la şedinţă, sau extrasele eliberate pe numele 

conducătorului organizaţiei membre a Patronatului; 

e) Extrasul din registrul de evidenţă a membrilor organizaţiei, semnat de preşedinte cu 

aplicarea ştampilei. Dacă sunt prezenţi membri noi – procesele-verbale de 

primire/excludere a membrilor Patronatului (cu anexarea copiilor de pe actele de 

constituire a membrilor admişi în Patronat); 

f) Statutul organizaţiei în original; 

g) Modificările la statut în dublu exemplar (dacă se modifică mai mult de 2/3 din 

conţinutul statutului se prezintă statutul în redacţie nouă); 

h) Dovada achitării taxei de stat – 90 de lei. 

i) Copia buletinului noului conducător al publicației (dacă se modifică). 

j) Certificatul de înregistrare în original (dacă se modifică denumirea). 

k) Copia avizului din Monitorul Oficial referitor la modificarea denumirii sau  

sediului(dacă se modifică). 

l) Actele ce atestă acordarea sediului - contractul de locaţiune/comodat, declaraţia 

persoanei fizice (autentificată notarial), acordul persoanei juridice (autentificat prin 

semnătura conducătorului şi ştampila organizaţiei).   Suplimentar se prezintă copia 

actului  ce  confirmă dreptul  de  proprietate, autentificat notarial. 

În cazul în care organizația nu deține certificat de înregistrare de tip nou, conform anexei 

Hotărîrii Guvernului nr 275 din 10.04.2009 cu privire la modelul unic al certificatului de 

înregistrare al organizațiilor necomerciale, organizația prezintă suplimentar certificatul de 

înregistrare în original și certificatul privind atribuirea codului fiscal în original, în vederea 

obținerii acestuia. 

Sindicate Lista actelor necesare pentru înregistrarea modificărilor la statutul Sindicatelor  ce 

urmează a fi prezentate Ministerului Justiţiei 

a) Cererea privind înregistrarea modificărilor la statutul sindicatului, semnată de 

conducătorul organului sindical. 

b) Statutul în original a Sindicatului. 

c) Procesul-verbal al şedinţei organului competent potrivit statutului de a aproba 

modificările la statut. 

d) Modificările la statut în dublu exemplar (dacă se modifică mai mult de 2/3 din 

conţinutul statutului se prezintă statutul în redacţie nouă);.  

e) lista membrilor prezenţi la şedinţă certificată prin semnăturile acestora  

f) extrasul din registrul de evidenţă a membrilor. 

g) În cazul membrilor persoane juridice se prezintă adiţional procesele verbale de 

delegare și Lista delegaţilor cu semnături prezenţi la şedinţă. 

h) Copia buletinului noului conducător al publicației (dacă se modifică). 

i) Certificatul de înregistrare în original (dacă se modifică denumirea). 

j) Copia avizului din Monitorul Oficial referitor la modificarea denumirii sau  

sediului(dacă se modifică). 

k) Actele ce atestă acordarea sediului - contractul de locaţiune/comodat, declaraţia 

persoanei fizice (autentificată notarial), acordul persoanei juridice (autentificat prin 
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semnătura conducătorului şi ştampila organizaţiei). Suplimentar se prezintă copia 

actului  ce  confirmă dreptul  de  proprietate, autentificat notarial. 

În cazul în care organizația nu deține certificat de înregistrare de tip nou, conform anexei 

Hotărîrii Guvernului nr 275 din 10.04.2009 cu privire la modelul unic al certificatului de 

înregistrare al organizațiilor necomerciale, organizația prezintă suplimentar certificatul de 

înregistrare în original și certificatul privind atribuirea codului fiscal în original, în vederea 

obținerii acestuia. 

Uniunii de persoane juridice Lista actelor necesare pentru înregistrarea modificărilor la 

statutul uniunilor de persoane juridice  ce urmează a fi prezentate Ministerului Justiţiei: 

a) Cererea despre înregistrarea modificărilor la statut, adresată Ministerului Justiţiei, 

semnată de membrii organului de conducere, cu indicarea numelui, domiciliului şi 

aplicarea ştampilei organizaţiei; 

b) Procesul-verbal al organului suprem de conducere al organizaţiei, abilitat să adopte 

decizia de modificare  a statutului  (modificările efectuate urmează a fi expres 

prevăzute în  procesul-verbal), semnat de preşedintele şi secretarul şedinţei; 

c) Lista membrilor prezenţi la adunare, cu semnăturile acestora, în vederea determinării 

întrunirii cvorumului la adoptarea deciziilor; 

d) Procesele – verbale ale membrilor organizaţiei cu privire la înaintarea candidaturilor 

delegaţilor pentru participare la şedinţă, sau extrasele eliberate pe numele 

conducătorului organizaţiei membre a uniunii de persoane juridice; 

e) Extrasul din registrul de evidenţă a membrilor organizaţiei, semnat de preşedinte cu 

aplicarea ştampilei. Dacă sunt prezenţi membri noi – procesele-verbale de 

primire/excludere a membrilor (cu anexarea copiilor de pe actele de constituire a 

membrilor admişi în uniunea de persoane juridice); 

f) Statutul organizaţiei în original; 

g) Modificările la statut în dublu exemplar (dacă se modifică mai mult de 2/3 din 

conţinutul statutului se prezintă statutul în redacţie nouă); 

h) Dovada achitării taxei de stat – 90 de lei. 

i) Copia buletinului noului conducător al publicației (dacă se modifică). 

j) Certificatul de înregistrare în original (dacă se modifică denumirea). 

k) Copia avizului din Monitorul Oficial referitor la modificarea denumirii sau  

sediului(dacă se modifică). 

l) Actele ce atestă acordarea sediului - contractul de locaţiune/comodat, declaraţia 

persoanei fizice (autentificată notarial), acordul persoanei juridice (autentificat prin 

semnătura conducătorului şi ştampila organizaţiei).   Suplimentar se prezintă copia 

actului  ce  confirmă dreptul  de  proprietate, autentificat notarial. 

În cazul în care organizația nu deține certificat de înregistrare de tip nou, conform anexei 

Hotărîrii Guvernului nr 275 din 10.04.2009 cu privire la modelul unic al certificatului de 

înregistrare al organizațiilor necomerciale, organizația prezintă suplimentar certificatul de 

înregistrare în original și certificatul privind atribuirea codului fiscal în original, în vederea 

obținerii acestuia. 
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Anexa 3 

Acte necesare pentru modificarea conducătorului 

Asociaţii Obşteşti: Pentru înregistrarea modificărilor privind conducătorul organizației, 

asociaţia obştească prezintă, în termen de 1 lună de la data alegerii lui, la organul de stat 

respectiv, următoarele documente, a căror listă nu poate fi extinsă: 

a) Cererea, adresată Ministerului Justiţiei,  semnată de membrii  organului     de conducere 

al organizaţiei cu indicarea domiciliului şi aplicarea ştampilei organizaţiei. 

b) Procesul-verbal al şedinţei organului de conducere abilitat referitor la realegerea 

conducătorului organizaţiei, semnat de preşedintele şi secretarul adunării. 

c) Extrasul din registrul de evidenţă a membrilor organizaţiei cu semnăturile celor prezenţi 

la şedinţă (la Instituţie lista fondatorilor la momentul dat, semnată de preşedinte cu 

aplicarea ştampilei) autentificat prin semnătura Preşedintelui şi ştampilă. Dacă sunt 

prezenţi membri noi – procesele-verbale de primire/excludere a membrilor Asociaţiei. 

d) Cererea de demisie a fostului conducător, autentificată notarial (în cazul în care nu a 

expirat mandatul conducătorului). 

e) Copia buletinului noului conducător. 

 

Fundaţii: Pentru înregistrarea modificărilor în Registrul de stat al organizațiilor necomerciale 

privind conducătorul fundaţiei, în termen de o lună de la  data numirii  de  către  fondator  

(fondatori) a conducătorului fundaţiei,  se vor prezenta următoarele documente a căror listă 

nu poate fi extinsă: 

a) Cererea, adresată Ministerului Justiţiei,  semnată de membrii organului de conducere al 

organizaţiei cu indicarea domiciliului şi aplicarea ştampilei organizaţiei. 

b) Procesul-verbal/Decizia organului abilitat (conform statutului) referitor la 

alegerea/realegerea conducătorului organizaţiei, semnat de preşedintele şi secretarul 

adunării. 

c) Cererea de demisie a fostului conducător, autentificată notarial (în cazul în care nu a 

expirat mandatul conducătorului). 

d) Copia buletinului noului conducător. 

 

Partide politice: Pentru înregistrarea modificărilor în Registrul de stat al organizațiilor 

necomerciale privind conducătorul partidului politic, la Ministerul Justiţiei se depun 

următoarele documente: 

a) Cererea de înregistrare a modificărilor cu privire la preşedintele partidului, cu 

aplicarea ştampilei organizaţiei. 

b) Informaţia cu privire la numărul total al membrilor partidului, aprobată de 

preşedintele partidului şi autentificată prin ştampila acestuia.  

c) Procesul-verbal al organului împuternicit potrivit statutului să decidă asupra 

organizării congresului în care se va indica ordinea de zi a congresului, locul, data şi 

ora desfăşurării congresului. Procesul-verbal va fi semnat de către preşedintele şi 

secretarul partidului şi, va fi autentificat cu ştampila partidului. Procesul-verbal va 

conţine norme cu privire la reprezentare a membrilor partidului la adunare, 
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asigurându-se principiul proporţionalităţii şi a dreptului fiecărui membru la vot egal. 

Procesul-verbal urmează a fi semnat de preşedintele şi secretarul adunării, cusut şi 

sigilat, ştampilat. 

d) Procesele-verbale ale organizaţiilor teritoriale ale partidului în care se va indica: 

numărul membrilor (la nivel de fiecare organizaţie), numărul membrilor care au 

participat la adunare, faptul că adunarea potrivit actelor de constituire este  

deliberativă,  împuternicirile  acordate  reprezentanţilor,  numele  şi prenumele 

reprezentanţilor, cu privire la delegarea delegaţilor la congres. 

e) Procesul-verbal al congresului semnat de către preşedintele şi secretarul şedinţei, cu 

aplicarea ştampilei. 

f) Lista cu semnături în original a delegaţilor la congres, care urmează  a  fi semnată  de  

către  delegaţi,  fiind confirmată prin semnătura preşedintelui Comisiei de validare şi, 

cu aplicarea ştampilei partidului. 

g) Procesul-verbal al Comisiei de validare, despre validarea mandatelor delegaţilor, 

semnat de membrii acesteia şi, cu aplicarea ştampilei partidului. 

h) Procesul-verbal al comisiei de numărare a voturilor, cu aplicarea ştampilei partidului. 

i) Copia buletinului noului conducător al formaţiunii politice. 

 

Culte religioase: Pentru înregistrarea modificărilor în Registrul de stat al organizațiilor 

necomerciale privind conducătorul, cultele religioase prezintă Ministerului Justiţiei 

următoarele documente: 

a) Cererea de înregistrare a conducătorului semnată de membrii organului colectiv de 

conducere cu aplicarea ștampilei ; 

b) Procesul-verbal al organului competent conform statutului privind alegerea organelor 

de conducere și control; 

c) Lista membrilor prezenți la adunarea generală cu semnături; 

d) Lista totală a membrilor aprobată de preşedintele cultului şi autentificată prin ştampila 

acestuia ( dacă sunt membri noi în organizație sau din componența veche au plecat, se 

prezintă procesele –verbale de primire/excludere a membrilor); 

e) Copia buletinului noului conducător al cultului religios. 

 

Comunități religioase: Pentru înregistrarea modificărilor privind conducătorul, comunităţile 

religioase prezintă Ministerului Justiţiei următoarele documente: 

a) Cererea de înregistrare a conducătorului din partea organului de conducere al 

comunităţii cu aplicarea ștampilei; 

b) Procesul-verbal al organului competent conform statutului privind privind alegerea 

organelor de conducere și control;  

c) Lista membrilor prezenți la adunarea generală cu semnături; 
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d) Lista totală a membrilor aprobată de conducătorul comunității, autentificată prin 

ştampila acesteia ( dacă sunt membri noi în organizație sau din componența veche au 

plecat, se prezintă procesele –verbale de primire/excludere a membrilor); 

e) Copia buletinului noului conducător al comunității religioase. 

Instituţiile religioase - eparhiile, diecezele, protopopiatele, decanatele, misiunile religioase, 

sociale sau de caritate, instituţiile, fundaţiile religioase şi instituţiile de învăţămînt teologic de 

orice grad, centrele de pelerinaj, instanţele de disciplină bisericească - prezintă Ministerului 

Justiţiei pentru înregistrarea modificărilor la statut următoarele documente :  

a) Cererea privind înregistrarea conducătorului instituţiei semnată de conducătorul 

instituţiei,  cu aplicarea ștampilei; 

b) Decizia organului competent al fondatorului cu privire la numirea conducătorului. 

c) Copia buletinului noului conducător al instituției. 

 

Instituţii publice: Pentru înregistrarea conducătorului, Instituţiile publice prezintă 

Ministerului Justiţiei următoarele documente:  

a) Cererea privind înregistrarea conducătorului instituţiei publice semnată de 

conducătorul instituţiei,  cu aplicarea ștampilei; 

b) Avizul organului de specialitate al administraţiei publice, în cazurile prevăzute de 

legislaţie. 

c) Decizia fondatorului/fondatorilor cu privire la numirea conducătorului. 

d) Copia buletinului noului conducător al instituției. 

Instituţii private: Pentru înregistrarea conducătorului, Instituţiile private prezintă 

Ministerului Justiţiei următoarele documente: 

a) Cererea privind înregistrarea conducătorului instituţiei publice semnată de 

conducătorul instituţiei,  cu aplicarea ștampilei; 

b) Avizul organului de specialitate al administraţiei publice, în cazurile prevăzute de 

legislaţie. 

c) Decizia fondatorului/fondatorilor cu privire la numirea conducătorului. 

d) Copia buletinului noului conducător al instituției. 

Publicaţii periodice: Pentru înregistrarea conducătorului, Publicaţiile periodice prezintă 

Ministerului Justiţiei următoarele documente: 

a) Cererea privind înregistrarea conducătorului publicației semnată de conducătorul 

instituţiei,  cu aplicarea ștampilei; 

b) Decizia fondatorului/fondatorilor cu privire la numirea conducătorului. 

c) Copia buletinului noului conducător al instituției. 

Publicaţii periodice publice: Pentru înregistrarea conducătorului, Publicaţiile periodice 

publice prezintă Ministerului Justiţiei următoarele documente 
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a) Cererea privind înregistrarea conducătorului instituţiei publice semnată de 

conducătorul instituţiei,  cu aplicarea ștampilei; 

b) Decizia fondatorului/fondatorilor cu privire la numirea conducătorului. 

c) Copia buletinului noului conducător al instituției. 

Reprezentanţe/filiale: Lista actelor necesare pentru înregistrarea onducătorului 

Reprezentanţei sau Filialei unei organizaţii străine non-profit ce urmează a fi prezentate 

Ministerului Justiţiei 

a) Cererea despre înregistrarea modificărilor la organele de conducere şi control, 

adresată Ministerului Justiţiei, semnată de toţi membrii organului de conducere (de 

regulă de membrii Consiliului de Administrare) ai Filialei, în care se va indica, 

numele, prenumele şi semnătura fiecăruia. În cazul Reprezentanţei cererea se 

semnează de către Conducătorul Reprezentanţei cu indicarea domiciliului acestuia,  

cu aplicarea ştampilei organizaţiei; 

b) Procesul-verbal / decizia organului competent din cadrul Organizaţiei Fondatoare, 

abilitat să adopte decizia de modificare  a organelor de conducere şi control ale 

Reprezentanţei / Filialei (se desemnează persoana responsabilă pentru înregistrare), 

semnate de preşedintele şi secretarul şedinţei sau de Fondator. Procesul-verbal / 

Decizia trebuie să fie traduse şi aplicată apostila (în dependenţă de ţara de provenienţă 

a Fondatorului, actele pot fi autentificate notarial şi traduse fără aplicarea apostilei); 

c) Copia buletinului de identitate al noului conducător sau copia permisului de şedere, în 

cazul cînd noul preşedintele desemnat este cetăţean străin. 

 

Patronate: Lista actelor necesare pentru înregistrarea conducătorului Patronatelor ce 

urmează a fi prezentate Ministerului Justiţiei 

a) Cererea despre înregistrarea modificărilor la organele de conducere şi control, 

adresată Ministerului Justiţiei, semnată de conducătorul patronatului (cu indicarea 

domiciliului) şi cu aplicarea ştampilei organizaţiei; 

b) Procesul-verbal al şedinţei organului de conducere abilitat referitor la alegerea tuturor 

organelor de conducere şi control ale organizaţiei, semnat de preşedintele şi secretarul 

adunării; 

c) Lista membrilor prezenţi la adunare, cu semnăturile acestora, în vederea determinării 

întrunirii cvorumului la adoptarea deciziilor; 

d) Procesele – verbale ale membrilor patronatului cu privire la înaintarea candidaturilor 

delegaţilor pentru participare la şedinţă, sau extrasele eliberate pe numele 

conducătorului organizaţiei membre a Patronatului; 

e) Extrasul din registrul de evidenţă a membrilor organizaţiei, semnat de preşedinte cu 

aplicarea ştampilei. Dacă sunt prezenţi membri noi – procesele-verbale de 

primire/excludere a membrilor Patronatului (cu anexarea copiilor de pe actele de 

constituire a membrilor admişi în Patronat); 

f) Copia buletinului de identitate al noului conducător; 

g) Cererea de demisie a fostului conducător, autentificată notarial (în cazul în care nu a 

expirat mandatul acestuia). 

  

Sindicate: Lista actelor necesare pentru înregistrarea modificărilor la statutul Sindicatelor  ce 

urmează a fi prezentate Ministerului Justiţiei 



48 

a) Cererea privind înregistrarea modificărilor la organele de conducere şi control 

inclusiv Conducătorul Sindicatului, semnată de conducătorul organului sindical. 

b) Procesul-verbal al şedinţei organului competent potrivit statutului de a alege organele 

de conducere şi control inclusiv Conducătorul Sindicatului. 

Lista membrilor prezenţi la şedinţă certificată prin semnăturile acestora  

c) Extrasul din registrul de evidenţă a membrilor. 

d) Copiile actelor de identitate a membrilor organelor de conducere şi control inclusiv şi 

Conducătorul Sindicatului 

e) În caz de demisie a Conducătorului se prezintă şi cererea de demisie a acestuia. 

În cazul membrilor persoane juridice se prezintă adiţional: 

- procesele verbale de delegare. 

- Lista delegaţilor cu semnături prezenţi la şedinţă. 

Uniunii de persoane juridice Lista actelor necesare pentru înregistrarea conducătorului 

uniunilor de persoane juridice  ce urmează a fi prezentate Ministerului Justiţiei: 

a) Cererea despre înregistrarea modificărilor la organele de conducere şi control, 

adresată Ministerului Justiţiei, semnată de membrii organului de conducere cu 

indicarea numelui, domiciliului şi aplicarea ştampilei organizaţiei; 

b) Procesul-verbal al şedinţei organului de conducere abilitat referitor la alegerea tuturor 

organelor de conducere şi control ale organizaţiei, semnat de preşedintele şi secretarul 

adunării; 

c) Lista membrilor prezenţi la adunare, cu semnăturile acestora, în vederea determinării 

întrunirii cvorumului la adoptarea deciziilor; 

d) Procesele – verbale ale membrilor organizaţiei cu privire la înaintarea candidaturilor 

delegaţilor pentru participare la şedinţă, sau extrasele eliberate pe numele 

conducătorului organizaţiei membre a uniunii de persoane juridice; 

e) Extrasul din registrul de evidenţă a membrilor organizaţiei, semnat de preşedinte cu 

aplicarea ştampilei. Dacă sunt prezenţi membri noi – procesele-verbale de 

primire/excludere a membrilor (cu anexarea copiilor de pe actele de constituire a 

membrilor admişi în uniunea de persoane juridice); 

f) Copia buletinului de identitate al noului conducător; 

g) Cererea de demisie a fostului conducător, autentificată notarial (în cazul în care nu a 

expirat mandatul acestuia). 
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Anexa 4 

Acte necesare pentru acordarea statutului de utilitate publică 

Pentru obținerea statutului de utilitate publică, asociațiile obștești, fundațiile, instituțiile 

private depun la secretariatul Ministerului Justiției următoarele documente: 

 

a) Cererea cu privire la recunoaşterea statutului de utilitate publică. 

b) Raportul de activitate. Raportul se semnează de către preşedintele şi contabilul 

organizaţiei şi se autentifică prin ştampila acesteia. 

c) Declaraţie financiară, prezentată organelor fiscale. 

d) Raportul financiar, prezentat organelor de statistică.  

e) Avizul Inspectoratului Fiscal de Stat privind achitarea tuturor impozitelor şi plăţilor 

obligatorii către stat. 

f) Copia certificatului de înregistrare. 

g) Copia statutului organizaţiei. 

h) Decizia organului de conducere abilitat cu privire la desemnarea persoanei care va 

reprezenta organizaţia în Comisia de Certificare. 

i) Informaţia vizând activitatea organizaţiei pe perioada vizată. 

j) Alte acte relevante (rapoarte publicate, buletine, broşuri, publicaţii în presă). 

 

Acte necesare pentru eliberarea duplicatului certificatului de înregistrare 

a) Cererea   adresată   Ministerului   Justiţiei,   semnată   de   membrii   organului   de 

conducere sau de persoana abilitată, conform statutului organizaţiei, cu indicarea 

domiciliului şi aplicarea ştampilei; 

b) Procesul-verbal / decizia organului de conducere abilitat referitor la solicitarea eliberării 

duplicatului, semnat de preşedintele şi secretarul adunării sau de Fondator, cu aplicarea 

ştampilei; 

c) Dovada pierderii sau deteriorării originalului certificatului de înregistrare (certificat de 

la subdiviziunea respectivă a MAI despre pierdere sau furt, certificatul deteriorat - rupt, 

ars, etc.); 

d) Copia anunţului în Monitorul Oficial privind pierderea certificatului de înregistrare. 

 

 


