
Actele necesare cu privire la înregistrarea 

 reorganizării organizaţiei necomerciale 

 

Înregistrarea începerii (consemnării) procedurii de reorganizare 

1. Cererea cu privire la consemnarea în Registrul de stat a începerii procedurii 

de reorganizare; 

2. Hotărârea de reorganizare, adoptată de organul competent al persoanei 

juridice sau de instanţa de judecată; 

3. Documentul bancar, care face dovada achitării taxei de înregistrare (cu 

excepţia: asociaţiei obşteşti, fundaţiei, instituţiei private şi comitetului sectorial 

pentru formare profesională). Cuantumul taxei de înregistrare diferă în funcţie de 

forma organizatorico-juridică a organizaţiei; 

4. Documentul bancar care atestă achitarea taxei de furnizare a informaţiei din 

Registrul de stat al persoanelor juridice (după caz, la solicitare); 

5. Declaraţia cu privire la beneficiarul efectiv al persoanei juridice (temei: art. 14 

din Legea nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea 

spălării banilor şi finanţării terorismului). 

 

NOTA:  În cazul în care după începerea procedurii de reorganizare organizaţia necomercială renunţă la 

reorganizarea persoanei juridice, urmează să fie prezentate pentru înregistrare următoarele documente: 

 

a) cererea de renunţare la reorganizare; 

b) hotarârea de renunţare la reorganizare; 

c) copia de pe avizul privind renunţarea persoanei juridice la reorganizare, publicat în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. 

 

Înregistrarea reorganizii prin fuziune 

 

După expirarea a o lună de la publicarea avizului privind fuziunea, organul executiv 

al persoanei juridice absorbite sau al persoanei juridice participante la contopire 

depune: 

 

1. Cererea de înregistrare a fuziunii; 

2. Copia autentificată de pe contractul de fuziune; 

3. Hotărîrea de fuziune a fiecărei persoane juridice participante; 

4. Actele de constituire ale persoanelor juridice participante la reorganizare; 

5. Actele de constituire ale persoanei juridice nou-create; 

6. Documentul ce confirmă acceptarea de către creditori a garanţiilor oferite sau 

ce confirmă plata datoriilor, după caz; 

7. Autorizaţia de fuziune, după caz; 

8. Actul de transmitere sau bilanţul de repartiţie, după caz; 



9. Copia avizului de reorganizare a persoanei juridice, publicat în „Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova”; 

10. Documentul bancar, care face dovada achitării taxei de înregistrare (cu 

excepţia: asociaţiei obşteşti, fundaţiei, instituţiei private şi comitetului sectorial 

pentru formare profesională). Cuantumul taxei de înregistrare diferă în funcţie de 

forma organizatorico-juridică a organizaţiei; 

11. Documentul bancar care atestă achitarea taxei de furnizare a informaţiei din 

Registrul de stat al persoanelor juridice (după caz, la solicitare); 

12. Declaraţia cu privire la beneficiarul efectiv al persoanei juridice (temei: art. 14 

din Legea nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea 

spălării banilor şi finanţării terorismului). 

Înregistrarea reorganizării prin dezmembrare 

După expirarea a o lună de la publicarea avizului în „Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova” privind dezmembrarea, organul executiv al persoanei juridice 

care se dezmembrează depune: 

1. Cererea privind înregistrarea dezmembrării; 

2. Proiectul dezmembrării elaborat de organul executiv, care conţine datele 

prevăzute la art. 215 Cod Civil şi semnat de reprezentanţii persoanelor juridice 

participante cu anexarea proiectului actului de constituire al noii persoane juridice, 

după caz; 

3. Hotărârea de reorganizare prin dezmembare, adoptată de organul competent al 

fiecărei persoane juridice participante la reorganizare; 

4. Actele de constituire ale persoanelor juridice participante la reorganizare; 

5. Actele de constituire ale persoanei juridice nou-create, după caz; 

6. Documentul ce confirmă acceptarea de către creditori a garanţiilor oferite sau 

ce confirmă plata datoriilor, după caz; 

7. Bilanţul de repartiţie; 

8. Copia avizului de reorganizare a persoanei juridice, publicat în „Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova”; 

9. Documentul bancar, care face dovada achitării taxei de înregistrare (cu 

excepţia: asociaţiei obşteşti, fundaţiei, instituţiei private şi comitetului sectorial 

pentru formare profesională). Cuantumul taxei de înregistrare diferă în funcţie de 

forma organizatorico-juridică a organizaţiei; 

10. Documentul bancar care atestă achitarea taxei de furnizare a informaţiei din 

Registrul de stat al persoanelor juridice (după caz, la solicitare); 

11. Declaraţia cu privire la beneficiarul efectiv al persoanei juridice (temei: art. 14 

din Legea nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea 

spălării banilor şi finanţării terorismului). 

 

 



 
Înregistrarea reorganizării prin transformare 

 
După expirarea a o lună de la publicarea avizului în „Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova” privind transformarea, organul executiv al persoanei juridice 

care se transformă depune: 

1. Cererea privind înregistrarea transformării; 

2. Hotărârea de reorganizare prin transformare, adoptată de organul competent al 

persoanei juridice participante la reorganizare; 

3. Lista celor prezenţi la şedinţă, cu semnăturile acestora, în vederea determinării 

întrunirii cvorumului la adoptarea deciziilor (după caz, în funcţie de forma juridică 

de organizare a organizaţiei necomerciale); 

4. Actele de constituire ale persoanei juridice participante la reorganizare; 

5. Actul de transmitere. Actul trebuie să conţină dispoziţii cu privire la 

succesiunea întregului patrimoniu al persoanei juridice reorganizate, în privinţa 

tuturor drepturilor şi obligaţiilor faţă de toţi debitorii şi creditorii acesteia, inclusiv 

obligaţiile contestate de părţi; 

6. Statutul în versiune nouă, aprobat de organul suprem de conducere al persoane 

juridice reorganizate, în două exemplare; 

7. Procesul-verbal / decizia organului suprem de conducere al noii organizaţii 

reorganizate, abilitat să adopte decizia privind alegerea/numirea componenţei 

nominale a organelor de conducere, supraveghere şi control ale noii persoane 

juridice, semnat de preşedintele şi secretarul adunării; 

8. Copia buletinului de identitate al administratorului nou ales al organizaţiei 

reorganizate; 

9. Actele ce atestă acordarea sediului - declaraţia persoanei fizice sau acordul 

persoanei juridice (autentificat prin semnătura administratorului organizaţiei), cu 

anexarea actului ce confirmă dreptul de proprietate, (după caz, dacă se modifică 

sediul organizaţiei în urma reorganizării); 

10. Copia avizului de reorganizare a persoanei juridice, publicat în „Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova”; 

11. Documentul bancar, care face dovada achitării taxei de înregistrare (cu 

excepţia: asociaţiei obşteşti, fundaţiei, instituţiei private şi comitetului sectorial 

pentru formare profesională). Cuantumul taxei de înregistrare diferă în funcţie de 

forma organizatorico-juridică a organizaţiei; 

12. Documentul bancar care atestă achitarea taxei de furnizare a informaţiei din 

Registrul de stat al persoanelor juridice (după caz, la solicitare); 

13. Declaraţia cu privire la beneficiarul efectiv al persoanei juridice (temei: art. 14 

din Legea nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea 

spălării banilor şi finanţării terorismului). 

NOTA: Transformarea persoanei juridice trebuie să întrunească şi condiţiile prevăzute de lege pentru 
forma juridică de organizare în care se transformă. 


