
Actele necesare pentru înregistrarea modificărilor 

 în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice 

 

 

1. Cererea de înregistrare a modificărilor în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor 

juridice cu privire la numirea/alegerea/realegerea administratorului organizaţiei, 

componenţei nominale a organelor de conducere, supraveghere şi control, conform 

modelului aprobat de organul înregistrării de stat; 

2. Pentru partidele politice - Procesul-verbal al organului împuternicit, potrivit statutului, să 

decidă asupra convocării congresului, în care se va indica ordinea de zi a congresului, 

locul, data şi ora desfăşurării congresului. Procesul-verbal va conţine date privind 

stabilirea normei de reprezentare a membrilor partidului la adunare, asigurându-se 

principiul proporţionalităţii şi a dreptului fiecărui membru la vot egal. Acest proces-

verbal se prezintă, după caz, dacă Congresul are competenţa de a decide modificarea cu 

privire la alegerea/realegerea administratorului (preşedintelui), componenţei organelor de 

conducere, supraveghere şi control ale partidului politic.  

3. Hotărîrea organului competent al persoanei juridice privind modificarea datelor înscrise 

în Registrul de stat, abilitat să adopte decizia cu privire la numirea/alegerea/realegerea 

administratorului organizaţiei, componenţei nominale a organelor de conducere, 

supraveghere şi control; 

4. 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); 

5. Documentul care adeverește stabilirea sediului (după caz, dacă se modifică sediul 

organizaţiei necomerciale); 

6. 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; 

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

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

8. 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). 

 


