
Actele necesare pentru înregistrarea modificărilor 

 operate în actele de constituire ale organizaţiei necomerciale 

 
 

1. Cererea de înregistrare a modificărilor operate în actele de constituire, 

semnată de persoana împuternicită prin procesul-verbal al ședinței 

organului abilitat/decizia fondatorului, conform modelului aprobat de 

organul înregistrării de stat; 

2. Confirmarea disponibilității denumirii organizației (după caz, dacă se 

modifică denumirea persoanei juridice); 

3. Declarația prin care persoana dată sau, după caz, succesorul ei consimte la 

folosirea numelui în denumirea organizaţiei necomerciale, dacă în 

denumirea organizaţiei este folosit numele unei persoane fizice (după caz, 

dacă se modifică denumirea organizaţiei necomerciale); 

4. Hotărîrea/confirmarea organului împuternicit, potrivit statutului, să decidă 

asupra convocării adunării generale/congresului, în care se va indica 

ordinea de zi, locul, data şi ora desfăşurării şedinţei; 

5. Procesul-verbal/decizia organului competent al persoanei juridice privind 

modificarea actului de constituire (esenţa modificărilor şi/sau completărilor 

adoptate va fi expres prevăzută în procesul-verbal/decizie); 

6. Extrasul din Registrul de evidenţă a membrilor organizaţiei sau confirmarea 

eliberată de către administratorul organizaţiei privind numărul şi lista 

membrilor acesteia, (situaţia la zi), (după caz, pentru organizaţia 

necomercială unde se consemnează calitatea de membru); 

7. Actul adiţional cu privire la modificarea actelor de constituire sau statutul, 

în redacţie nouă, în două exemplare; 

8. Avizul organului de specialitate al autorității administrației publice, în cazul 

modificării actului de constituire de către asociațiile naționale și federațiile 

sportive naționale; 

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. Informaţia cu privire la beneficiarul efectiv al persoanei juridice (după caz, 

dacă se modifică beneficiarul efectiv înregistrat anterior)  (temei: art. 14 

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

combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului). 


