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GHID PRACTIC 
pentru  

ÎNFIINȚAREA ASOCIAȚIILOR  
       în baza O.G. 26 / 2000 cu privire la asociații și fundații 

av. Radu Mititean 
 
1. Introducere 
 
Considerăm că cei care citesc acest ghid s-au decis deja să înființeze o asociație, deci nu 
mai e nevoie de prezentări introductive cu privire la definiția, clasificările, natura și rolul 
ONG-urilor în general și a asociațiilor în special, nici cu privire la utilitatea pe care o pot 
avea pentru membri și pentru societate. Prin urmare vom intra direct în subiectul înființării 
asociațiilor de către persoane fizice. 
 
Precizăm că înființarea fundațiilor, înființarea federațiilor, înființarea filialelor asociațiilor, 
precum și înființarea asociațiilor unde membrii fondatori sunt (și) persoane juridice, deși 
decurge asemănător, are anumite particularități, și nu face obiectul prezentului ghid. De 
asemenea, nu fac obiectul acestui ghid organizațiile cu regim prevăzut de legi speciale, dar 
cărora le este aplicabilă și OG 26 / 2000 cu privire la asociații și fundații, cum este de 
exemplu cazul cluburilor sportive (pentru a caror înființare Legea 69 / 2000 prevede reguli 
suplimentare față de cele prevăzute de OG 26 / 2000).  
 
Înregistrarea unei asociații (în baza actualei legislații din domeniu, adică Ordonanța 
Guvernului nr. 26 / 2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări prin Legea 
246/2005, cu modificările ulterioare), îi descurajează pe mulți aflați la început de drum în 
sfera non-profit, care își închipuie că nu au nici o șansă să se descurce singuri, fără a 
apela la serviciile unui profesionist al dreptului. Totuși, cu ajutorul acestui ghid, pentru 
înființarea unei asociații tipice simple, de nivel local, fără caractere mai atipice cu privire la 
natura ei, structura internă sau modul de funcționare, considerăm că nu este atât de greu 
și că cei interesați pot reuși să ducă singuri la bun sfârșit în condiții mulțumitoare de la A la 
Z înființarea unei asociații, chiar dacă nu au avut nici o tangență până acum cu asemenea 
probleme, fără a trebui să apeleze la noroc, la "relații" sau la mijloace imorale sau ilegale, 
și fără să consume atât de mult timp, nervi sau bani cum ar fi tentați să își închipuie înainte 
de a studia prezentul ghid.  
 
Prezentăm în continuare un ghid practic al aspectelor juridice legate de înființarea și 
înregistrarea unei asociații, destinat publicului, dar care poate fi util și celor cu anumită 
experiență juridică, dar nespecializați pe acest domeniu. Este o a cincea ediție, prima fiind 
publicată de asociația CCN la sfârșitul anilor `90, tratând procedura prevăzută de legislația 
ONG anterioară (Legea 21 / 1924, în vigoare până în primăvara anului 2000), a doua ediție 
datând din ianuarie 2010, anterior intrării în vigoare a Noului Cod Civil, a treia din ianuarie 
2012, dinaintea intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă, iar a patra din mai 2014, 
înaintea de apariția unei serii de modificări care au condus la actuala formă a OG 26/2000.  
 
Acest ghid este un manual scris nu doar pe baza pregătirii juridice și experienței avocațiale 
de profil a autorului, ci și pe baza unei experiențe de peste 25 de ani în sfera non-profit. Au 
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fost utilizate informațiile culese de la multe ONG-uri, din literatura de specialitate (foarte 
modest reprezentată cantitativ și calitativ), din practica judecătorească (="jurisprudența"), și 
mai ales experiența dobândită direct cu ocazia implicării în înregistrări sau modificări de 
statut la sute de asociații, fundații și federații pe care autorul le-a asistat ca avocat sau le-a 
acordat sprijin gratuit ca reprezentant al Clubului de Cicloturism "Napoca" (CCN), un ONG 
care, consecvent obiectivelor asumate în domeniul promovării dezvoltării societății civile, a 
sprijinit gratuit, prin conducerea sa executivă și / sau membrii CCN cu pregătire juridică 
multe organizații active în anumite domenii. 
 
Prezentul ghid este rezumativ și se referă la elementele cele mai importante și cazurile cele 
mai tipice, neputând înlocui în totalitate cunoașterea și înțelegerea legislației actuale în 
vigoare cu relevanță în acest domeniu (în principal Codul Civil, OG 26 / 2000 cu privire la 
asociații și fundații și Regulamentul privind Registrul Național ONG aprobat prin Ordinul 
Ministrului Justiției nr. 954 / 2000), și nici cunoașterea practicii instanțelor judecătorești pe 
această temă, în special la nivelul instanței în circumscripția căreia urmează să aibă sediul 
social principal asociația (deoarece practica este inconstantă în spațiu și în timp, fiind 
adesea diferită de la o instanță la alta, de la un judecător la altul, de la un grefier la altul, și 
uneori aceeași persoană își modifică opiniile și modul de lucru de la o săptămâna la alta, 
chiar dacă nu s-a modificat deloc cadrul normativ...).   
 
Desigur, dacă se dorește înființarea unei asociații cu caractere mai speciale, atipice, 
prezentul ghid nu va fi suficient, ci va trebui apelat la un profesionist al dreptului care să 
aibă multă experiență în domeniul organizațiilor non-profit, pentru a se evita suprize 
neplăcute la înregistrarea juridică a organizației și mai ales în timpul funcționării acesteia. 
Asemenea situații atipice pot fi, de exemplu, asociații ca: cele cu filiale sau sucursale, secții 
sau alt gen de structură complexă; cele de nivel internațional sau la care, din alte motive, 
membrii nu se pot reuni fizic efectiv în mod regulat; cele cu mai multe nivele ierarhice decât 
cele trei standard (adunare generală, consiliu director și conducător executiv) sau cu 
reînnoire decalată temporal a componentei organelor; cele cu multiple categorii de membri 
sau cu regim special al membrilor (de exemplu membership pe termen determinat); cele ce 
vizează domenii ce sunt reglementate și prin legi speciale (de exemplu cluburile sportive); 
cele ce sunt compuse din persoane aparținând unor categorii cu caractere speciale (de 
pregătire, de preocupari, de stare biologică, de status juridic etc.); a celor la care se 
dorește alinierea la prevederi de organizare și funcționare a unor organizații străine sau 
internaționale sau existente în legislația sau practica altor state; a celor la care fondatorii 
doresc măsuri speciale de protecție contra unei deturnări abuzive a asociației de către 
persoane înscrise ulterior în mod coordonat ocult, a celor care au ca membri (și) persoane 
juridice.  
 
De asemenea, subliniem că informațiile sunt din punctul nostru de vedere actuale și 
corecte sub aspect juridic la momentul finalizării redactării ghidului (septembrie 2018), dar 
în timp pot să nu mai fie valabile (în principal din cauza modificărilor legislației). Mai mult, 
având în vedere că unele prevederi legale sunt neclare și interpretarea lor este 
controversată, subliniem că există și vor fi și în continuare și opinii diferite, nu neapărat 
greșite. Prin urmare nu ne putem asuma răspunderea juridică cu privire la valabilitatea / 
eficacitatea și eficiența practică a diverselor sugestii și soluții propuse, nici măcar la 
momentul editării ghidului, din cauza existenței unei practici judecătorești neunitare în 
spațiu și în timp, așa că utilizarea ghidului trebuie facută pe proprie răspundere și 
eventuale probleme întâmpinate nu pot fi imputate autorului sau editorului. 
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Rugăm cititorii să ne semnaleze orice probleme întâlnite, ce dovedesc alte interpretări în 
practică din partea avocaților, notarilor, judecătorilor, grefierilor și altor persoane, decât cele 
prezentate în acest manual. Ne bucurăm de feedback și mulțumim anticipat, informația 
respectivă urmând să o verificăm și, dacă este cazul, să ținem cont de ea pentru o ediție 
viitoare a prezentului ghid practic. 
 
 
2. Pregătiri 
 
În primul rând trebuie să existe minim 3 oameni interesați de înființarea asociației, care 
să aibă "capacitate deplină de exercițiu a drepturilor civile" (ceea ce înseamnă în principiu 
să aibă 18 ani împliniți și să nu fie "puși sub interdicție" prin hotărâre judecătorească - așa 
cum e cazul celor cu dizabilități psihice grave, ce au un tutore deși conform vârstei ar trebui 
să nu mai aibă nevoie de un reprezentant sau ocrotitor legal). De precizat că unii minori au 
și ei capacitate de exercițiu deplină, ca și cum ar fi împlinit 18 ani, de exemplu minorii 
căsătoriți sau cei care au parcurs cu succes procedura de "emancipare". Unii consideră că 
și minorii cu vârsta de 14-18 ani (sau numai de 16-18 ani) ar putea deveni membri ai unei 
asociații (fiind însă prevazut expres de legislația internă actuală că nu pot face parte din 
organele acesteia de conducere și control, deși în virtutea convențiilor internaționale privind 
drepturile copilului la care România este parte ar trebui considerat posibil și acest lucru), 
dar chestiunea ridică multe probleme și limitări și, din motive practice, e bine de evitat, 
dacă nu este cu adevărat necesară prin natura asociației ce se dorește a fi înființată. De 
asemenea, e de amintit că legislația actuală nu mai impune nici o condiție legată de 
cetățenie, domiciliu, reședință, rezidență sau drept de muncă, deci nu doar cetățenii 
români, ci și cetățenii altor state UE sau SEE, precum și străinii și apatrizii pot fi fondatori 
de asociații în România, dacă nu s-a instituit contra lor vreo restricție în acest sens. 
 
Cei care doresc să înființeze asociația trebuie să cadă de acord, măcar cu aproximație sau 
în mai multe variante de lucru, cu privire la scopul asociației, obiectivele acesteia, 
mijloacele / activitățile prin care ar urma să se acționeze pentru atingerea scopului și 
obiectivelor și denumirea pe care ar urma să o poarte asociația. De asemenea, ar fi bine 
să conștientizeze ce caractere / tipuri de asociație există și care s-ar potrivi dorințelor lor. 
Nu este obligatoriu, dar este recomandabil ca aceste caractere să fie conștientizate din 
start, și e bine să fie menționate și în actele oficiale de înființare.  
 
Astfel, o asociație poate fi militantă (adică să urmărească promovarea anumitor idei, 
schimbarea anumitor mentalități, practici, stări de lucuri, reguli juridice sau morale etc.) și / 
sau de servicii (adică să își propună prestarea gratuit sau contra cost a anumitor servicii 
cerute în societate) și / sau de loisir (recreere / petrecerea timpului liber) și / sau de 
reprezentare (a unei anumite categorii de persoane cu interese sau caracteristici comune); 
poate fi în beneficiu public (al întregii societăți / a unor colectivități locale sau profesionale 
sau a unor categorii / grupuri specifice mai largi decât membrii asociației) și / sau în 
beneficiu mutual (adică cel al membrilor asociației). 
 
Poate fi de nivel local (un anumit cartier, o anumită localitate, o anumită unitate 
administrativ - teritorială sau zona istorică / geografică / etnografică etc.), regional (județ, 
regiune de dezvoltare, provincie / regiune geografică / istorică / etnografică etc. mai puțin 
întinsă decât statul), național (la nivelul întregii țări) sau internațional (subcontinental - de 
exemplu estul sau sud-estul Europei; continental - de exemplu Europa; mondial) ca 
proveniență a membrilor (domicilu / reședința) și / sau ca zonă de acțiune (unde își 
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desfașoară activitatea / asupra căreia își îndreaptă atenția / care este vizată de obiectivele 
asociației). 
 
Asociația poate fi deschisă (adică își propune să recruteze / admită noi membri în timpul 
funcționării) sau închisă (adică să nu primească noi membri ulterior înființării ei), poate fi tip 
advocacy (adică să își propună influențarea politicilor publice, de exemplu obținerea 
modificării legislației sau priorităților autorităților) sau non-advocay (chestiune care nu e 
chiar identică cu caracterul militant sau nemilitant), poate fi numai pentru persoane fizice 
sau mixtă (adică admițând ca membri și persoane juridice), poate desfășura sau nu 
activități economice (adică aducătoare de venituri, de exemplu prestări de servicii contra 
cost sau vânzarea unor bunuri sau executarea unor lucrări contra cost). 
 
Asociația poate fi partizană sau nepartizană / echidistantă politic (adică să nu își manifeste 
expres susținerea sau adversitatea pentru anumite partide sau alianțe politice sau anumiți 
candidați în alegeri sau persoane aflate deja în funcții de demnitate publică, sau pentru 
anumite ideologii sau doctrine politice) - fapt ce nu trebuie confundat cu susținerea sau 
dezaprobarea pentru o anumită idee, politică, poziție, opinie sau proiect a unei persoane 
politice sau unei formațiuni politice sau a instituției conduse de un politician (fiind o 
diferență esențială între a critica partidul sau persoana fizică, și a critica o idee / document / 
declarație / atitudine concretă a anumitei persoane fizice sau juridice). 
 
Asociația poate să aibă sau nu subdiviziuni teritoriale (filiale, sucursale, secții etc.) sau de 
altă natură (de exemplu secție de tineret, de femei, pentru vârstnici, sau pe criteriul 
profesiei / ocupației sau nivelului profesional sau categoriilor de preocupări / interese / 
activități), aceste "dezmembrăminte" ale asociației putând sau nu să aibă personalitate 
juridică proprie (au filialele, nu au celelalte tipuri de structuri). 
 
Asociația poate să își propună să se încadreze în structuri federative cu sau fără 
personalitate juridică, formale sau informale / de fapt ( federații, asociații, uniuni, alianțe, 
coaliții, grupuri de lucru etc.) de nivel local, regional, național sau internațional, în mod 
permanent sau temporar, sau dimpotrivă, să își propună să acționeze în mod total 
independent din punct de vedere juridic, făcând eventual doar alianțe de fapt sau 
punctuale pentru anumite demersuri sau acțiuni, fără a instituționaliza o colaborare / 
parteneriat, sau încercând doar corelarea / coordonarea cu alte structuri fără a desfășura 
însă activități comune.  
 
De asemenea, cei care doresc să înființeze asociația trebuie să cunoască și să înțeleagă 
implicațiile înființării unei asociații non-profit cu personalitate juridică - faptul că vor trebui să 
aloce o anumită cantitate de timp și de resurse materiale (muncă și / sau bani și / sau 
bunuri), că a fi fondator și membru al unei asociații implica și costuri și anumită răspundere 
morală și juridică, implică drepturi și obligații, ce pot însemna diverse avantaje și 
dezavantaje etc. Mai ales pentru cei ce au intenția să devină membri în organe de 
conducere și control ale asociației trebuie să fie clar faptul că legea le impune un nivel 
apreciabil de răspundere juridică, inclusiv materială, chiar dacă nu vor fi remunerați pentru 
activitatea lor.  
 
Astfel, în cunostință de cauză, cei deciși să înființeze asociația vor redacta proiectul / 
draftul de act constitutiv și de statut (conform modelelor din ANEXA 1 și ANEXA 2, 
consultând și cerințele legale ce se regăsesc în actele normative specifice, cum este OG 
26 / 2000 și Codul Civil, redate în extras în ANEXA 13 și ANEXA 14). Precizăm că aceste 
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anexe nu conțin și exemple sau modele de redactare a elementelor specifice de genul 
scop, obiective specifice sau mijoace specifice, pentru că acestea variază foarte mult de la 
o categorie la alta de organizații și de la o organizație la alta chiar dacă activează în același 
domeniu, în funcție de ce opțiuni și ce resurse și viziune au membrii fondatori.  
 
Cei care au nelămuriri pot desigur să se inspire din actele constitutive și statutele unor 
ONG cu activitate similară și / sau să ceară sfatul unora pricepuți la asemenea lucruri (alte 
ONG, centre de resurse sau asistență ONG, eventual notar sau avocat cu experiență mare 
în domeniu). Atragem atenția că există un număr enorm de statute și acte constitutive de 
foarte proastă calitate, ce nu trebuie luate drept model! 

 
 

3. Demersuri preliminare și de informare 
  
Trebuie prospectat unde ar putea fi în principiu declarat sediul viitoarei asociații. Cel mai 
simplu e să fie declarat - cel puțin inițial - la domiciliul unuia dintre fondatori, preferabil la 
unul din viitoarea conducere, care să fie proprietar al acelui spațiu, sau în relații bune cu 
proprietarul, și ideal e să nu fie un spațiu ipotecat, să nu mai fie declarat acolo sediul altei 
persoane juridice, și să nu fie într-o locuință dintr-un imobil cu mai multe locuințe, ca să nu 
fie probleme cu obținerea acordului vecinilor și / sau asociației de proprietari.  
 
Dacă totuși, în lipsa unei alternative mai favorabile, sediul se dorește a fi declarat într-o 
locuință dintr-un condominiu (clădire cu mai multe locuințe, de exemplu bloc), este bine de 
"pregătit terenul" prin discuții cu asociația de proprietari și cu vecinii cu pereți comuni, iar, în 
caz de reticențe, să li se dea eventual asigurări că asociația nu va desfășura la sediu 
activități de relații cu publicul sau alte asemenea care ar putea modifica natura și destinația 
principală a respectivei locuințe sau produce alte inconveniente semnificative celorlalte 
persoane care locuiesc în acel imobil (prin venirea repetată a unui număr semnificativ de 
oameni care nu locuiesc în acea clădire, sau prin zgomot ce ar putea fi generat de activități 
specifice). În asemenea caz, când nu se va desfășura activitate specifică la sediu, în 
principiu nu este necesar acordul vecinilor și a asociației de proprietari, dar pot fi instanțe 
judecătorești care să îl solicite și dacă din acte rezultă că nu vor fi activități la sediul 
declarat ce modifică destinația spațiului. 
 
Dacă această variantă de declarare a sediului la domiciliul unuia dintre fondatori sau 
apropiat al unui fondator nu pare fezabilă sau dacă există relații apropiate cu vreo 
persoană juridică, sau resursele necesare pentru o dobândire contra cost a dreptului de a 
utiliza ca sediu un anumit spațiu, se poate prospecta dacă și în ce condiții titularul acelui 
spațiu ar accepta ca sediul viitoarei asociații să fie declarat acolo...  
 
E bine să se caute un avocat care să ceară un onorariu accesibil pentru atestarea 
avocațială a actelor constitutive la ONG-uri, dacă acele acte sunt deja bine redactate. Se 
pot și autentifica notarial, la un notar public, dar de regulă notarii au onorarii mai mari decât 
avocații, și au bareme de onorarii minime obligatorii, pe când la avocați nici breasla lor nici 
autoritățile nu le-au impus onorarii minime, așa că sunt șanse sporite de a găsi un avocat 
binevoitor care să se ocupe de actele constitutive pentru o sumă accesibilă și unei asociații 
modeste material dacă, repetăm, acele acte sunt bine făcute și nu mai trebuie el să 
investească multă muncă. Desigur, nu este exclus cu ceva efort și noroc sau pe bază de 
relații personale să se obțină și ceva "pro bono", adică o gratuitate, un gest caritabil din 
partea unui avocat care acceptă să ajute în acest mod la înființarea asociației, depinzând 
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însă și de reglementările Baroului din care face parte acel avocat dacă și cum poate 
acorda gratuități. A se ține cont însă că, dacă este vorba de mai mult decât de simpla 
atestare a actelor constitutive, nu trebuie nicidecum subapreciată cantitatea și valoarea 
muncii pe care trebuie să o depună un avocat pentru înregistrarea unei noi asociații. 
 
E bine să se intereseze cineva la judecătoria în circumscripția căreia se găsește viitorul 
sediu cu privire la locul unde și orarul în care va trebui mers pentru efectuarea formalităților 
și ce documente vor fi necesare. Cum știm de ce judecătorie aparține viitorul sediu? 
Competențele teritoriale sunt stabilite prin lege. În majoritatea orașelor (nu doar în 
reședințele de județ) există judecătorii, iar în București există câte o judecătorie pentru 
fiecare sector. Comunele sunt arondate de regulă judecătoriei din orașul cel mai apropiat. 
În practică, circumscripțiile judecătoriilor pot fi consultate și pe site-ul Ministerului Justiției - 
Portalul instanțelor de judecată (http://portal.just.ro/SitePages/circumscriptii.aspx). 
 
Trebuie aflat concret la ce cameră funcționează registratura judecătoriei și ce orar are. E 
de știut că judecătoriile au registraturile deschise de regulă numai câteva ore pe zi, de 
obicei dimineața. Pe site-ul de Internet menționat (portal.just.ro) sunt indicate și adresele 
judecătoriilor și de regulă și camera la care funcționează registratura și orarul ei de lucru cu 
publicul, deși aceste ultime informații nu sunt totdeauna disponibile și / sau actuale, așa că 
o vizită la sediul instanței respective este recomandabilă din această fază pregătitoare, atât 
pentru verificarea acelor informații cât și pentru familiarizare cu respectivul mediu, care 
unora care nu au mai avut de a face cu justiția le creează o stare de stres la primul contact. 
A se ține cont că în perioade de concedii și sărbători, registraturile au program mai redus 
sau sunt închise temporar. De verificat eventual și ghișeul la care urmează a fi depuse 
actele și eventualul "circuit". 
 
De asemenea e bine de aflat, încă din acest stadiu inițial, câte exemplare originale și / sau 
copii legalizate din "actele constitutive" (= "statut" și "act constitutiv") pretinde respectiva 
judecătorie să se depună în total la dosarul asociației care se dorește să fie constituită. 
Acest fapt este afișat la registratură sau trebuie întrebat la personalul de la registratură sau 
de la "informații". Se poate întâmpla ca personalul aflat la ghișeu să nu fie sigur, și poate 
cere el sau puteți să îi cereți Dumneavoastră să solicite relații telefonice sau să vă îndrume 
la biroul grefierului sau chiar judecătorului care se ocupă de obicei la respectiva instanță de 
probleme legate de asociații și fundații. În mod normal judecătoriile cer între 3 și 6 
exemplare din statut și din actul constitutiv în original, sau două în original și celelalte ca și 
copii legalizate - dar pot fi judecătorii care solicită mai multe, depinzând și de numărul de 
domenii în care urmează să activeze asociația și dacă autoritățile în cauză solicită sau 
acceptă ca transmiterea actelor să li se facă doar electronic. Este bine de întrebat cu 
această ocazie și ce acte doveditoare pretinde / acceptă respectiva judecătorie pentru 
dovada sediului asociației, pentru că și în această privință există interpretări diferite de la o 
instanță judecătorească la alta... 
 
 
4. Obținerea dovezii disponibilității denumirii 
 
E nevoie ca denumirea care se dorește să fie dată asociației ce urmează să fie înființată să 
nu fie deja folosită de altă organizație, ca să nu apară confuzii. Nu trebuie neapărat să 
cerceteze acest lucru cei care vor să o înființeze, ci o face oricum Ministerul Justiției, la 
cererea lor, și emite o "dovadă a disponibilității denumirii" și totodată rezervă acea 
denumire pentru timpul necesar în mod normal înființării asociației, ca să nu apară 
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probleme (de genul ca altcineva, fără știință sau cu intenție, face un demers similar mai 
rapid, și cei care au avut inițiativa constituirii asociației se trezesc că nu pot să îi obțină 
personalitatea juridică cu denumirea dorită sau, mai rău, să apară în aceeași perioadă 
două noi asociații, cu acelați nume).  
 
Deși legea permite existența mai multor asociații sau alte ONG cu denumiri asemănătoare, 
e bine ca denumirea asociației să nu fie prea apropiată cu a altei asociații. În acest sens, 
Ministerul Justiției verifică și transmite odată cu dovada cu privire la disponibilitatea 
denumirii și denumirile asemănătoare pe care le are în evidență. Pentru operatori 
economici (SRL, SA etc.), eventuale denumiri asemănătoare se pot verifica la Oficiul 
Registrului Comerțului, fiind bine să nu semene denumirea viitoarei asociații nici cu cea a 
unei societăți lucrative (ce se numea în trecut "comercială") sau altui operator economic.  
 
A se ține cont că nu este permisă folosirea, în denumirea unei asociații, a unui cuvânt sau 
a unei expresii protejate de legislația privind proprietatea industrială ("branduri", denumiri 
protejate la OSIM sau la oficiul european de profil) sau de alte acte normative privind 
protecția proprietății intelectuale. Ministerul Justiției însă nu se va sesiza și judecătoria 
probabil nu va refuza înscrierea asociației, pentru că oricum probabil nici nu este informată 
în acea privință, dar asociația se poate confrunta apoi cu un proces cu titularul dreptului 
asupra acelei denumiri protejate și poate fi obligată să își schimbe denumirea și să și 
plătească despăgubiri, cheltuieli de judecată etc.  
 
Tot pentru evitarea confuziilor, este interzisă de lege folosirea, în denumirea asociațiilor, a 
unor cuvinte sau expresii care pot sugera că ar fi vorba de o autoritate sau instituție publică 
(fiind expres interzisă utilizarea termenilor de "comisariat", "inspectorat", "gardă", 
"autoritate", "poliție", "jandarmerie", "protecția consumatorilor",  și, deși nu e expres 
interzisă, trebuie considerată interzisă și utilizarea unor cuvinte și expresii de tipul 
"minister", "guvern", "primărie", "agenția națională de...", "oficiul național de...", "direcția 
județeană de..." și alte asemenea.  De asemenea, este expres interzisă utilizarea unor 
denumiri care pot crea confuzii cu organizațiile camerale / profesionale de interes public 
reglementate prin legi speciale, cum e cazul Uniunii Naționale a Barourilor, Colegiul 
Medicilor, Consiliul de Mediere, Uniunea Națională a Notarilor Publici, Uniunea Naționalaă 
a Executorilor Judecătorești, Asociația Națională a Evaluatorilor, Corpul Experților Contabili 
și Contabililor Autorizați, Ordinul Arhitecților etc. respectiv organizațiile teritoriale ale 
acestora (barourile, camerele notarilor etc.). 
 
E de știut, de asemenea, că denumirea trebuie să fie de așa natură încât să nu poată crea 
confuzii cu privire la natura organizației, adică să nu pară, din cauza denumirii, că ar fi 
fundație sau federație dacă ea este de fapt asociație, și nici să nu pară a fi sindicat, 
patronat, cult, asociație de proprietari sau altă asemenea categorie specială de organizații 
non-profit care au legi speciale de organizare, altele decât Ordonanța 26/2000, și nici să nu 
pară societate comercială sau alt tip de operator economic / întreprindere cu scop lucrativ. 
De asemenea e interzis ca o filială sau sucursală să poarte altă denumire decât cea a 
organizației-mamă care o constituie. 
 
Nu este obligatoriu ca denumirea să fie "Asociația....", teoretic se poate numi și "Clubul...", 
"Grupul....", "Societatea....", "Cercul...", "Uniunea...." etc. dacă sunt respectate regulile 
anterior amintite. (Așa cum și o societate lucrativă poate fi intitulată "institut" sau "centru"- 
dar tot "societate" rămâne). Oricum, forma juridică va fi de asociație, și în formulare oficiale 
va trebui trecut în asemenea cazuri "Asociația <<Societatea ......>> sau "Asociația <<Clubul 
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......>> ", de aceea este recomandabil din motive practice ca denumirea asociației pe care 
o înființați să conțină și să înceapă cu cuvântul "Asociația".  
 
Subliniem că, dacă în denumirea asociației se dorește utilizarea termenului "național" sau 
"român" sau a unor derivate ale acestora (de exemplu "România"), este nevoie de acordul 
Secretariatului General al Guvernului, obținerea acestuia neintrând în obiectul prezentului 
ghid, care nu tratează aceste cazuri speciale. Nu există în schimb nicio limitare sau 
condiționare pentru utilizarea termenilor "local", "municipal", "județean", "regional", 
"continental", "european", "mondial" etc. Trebuie însă să existe o concordanță între 
denumire și scop / obiective / mijloace. De exemplu nu este admisibil ca o denumire să 
indice ceva "județean" sau "internațional" dacă din obiective și mijloace rezultă că asociația 
va activa numai pe plan local într-o anumită localitate... Dacă însă își propune să activeze 
(și) la un nivel superior dar pentru început, în primii ani, activează la un nivel mult inferior, 
nu este o problemă.... 
 
Ca prim pas practic, trebuie plătită, pentru obținerea de la Ministerul Justiției a "dovezii de 
disponibilitate a denumirii", o taxă de 36 lei. Suma trebuie achitată pe numele viitoarei 
asociații într-un cont al statului (20360150 „Alte venituri ale bugetului de stat” - a se verifica 
însă dacă mai este actual sau au intervenit din nou modificări....). Cel mai simplu este să 
se plăteasca în numerar, la ghișeul unei instituții care face asemenea încasări (Trezoreria 
Statului sau casierii ale organelor fiscale din subordinea ANAF - a se verifica însă dacă nu 
au intervenit din nou modificări....).   
 
În a doua fază se completează, pe formularul-tip (redat în ANEXA 3), cererea de emitere 
de către Ministerul Justiției a dovezii de disponibilitate de denumirii asociației care se 
dorește a fi înființată. Este posibil să se solicite simultan verificarea și rezervarea mai 
multor denumiri, înaintând pentru fiecare o cerere distinctă și plătind taxa aferentă. Cererea 
are și rol de a rezerva pe o perioadă de 6 luni acele denumiri, în sensul că nu le poate 
folosi altcineva în acel interval. 
 
Cererea (sau cererile) se depune, având anexată în original dovada de plată a taxei de 36 
lei / cerere, la Ministerul Justiției. Fie prin poștă (Ministerul Justiției, str. Apolodor nr. 17, 
sector 5 București), fie direct la registratura ministerului (atenție la orar, care se mai 
modifică din timp în timp....). Cel mai sigur este să se facă depunerea prin registratură, 
păstrând un duplicat al cererii, pe care să fie ștampila de registratură a ministerului, cu 
numărul și data înregistrării cererii.  
 
Dacă nu e nimeni din București sau nu are drum prin București cineva dintre inițiatori sau o 
persoană de încredere, se poate recurge la trimiterea prin poștă sau serviciu de curierat. 
Se poate și prin scrisoare simplă, dar mai sigur (însă mai lent și ceva mai scump!) este prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sau, și mai bine, ca "scrisoare cu valoare 
declarată" (știu cei de la Poștă care e procedura - se merge cu plic deschis, se 
completează "notă de inventar") sau serviciu asemănator oferit de firmele de curierat rapid. 
 
Ministerul Justiției trebuie să trimită răspunsul, în scris, prin poștă, la adresa indicată, în 
termen de 30 zile de când a primit cererea. Se poate opta, cu ocazia depunerii cererii, și 
pentru ridicarea personală a răspunsului de la sediul ministerului. Practic însă nu merită 
mers încă o dată până acolo, decât dacă este cineva din București sau are drum pe la 
minister.... Răspunsul ministerului va conține / consta într-o "dovadă de disponibilitate a 
denumirii" (a se vedea modelul din ANEXA 4) care are și rol de confirmare a rezervării 
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temporare (pentru șase luni) a acelei sau acelor denumiri pentru viitoarea asociație. De 
precizat că, la nevoie, perioada de rezervare a denumirii poate fi prelungită (de exemplu 
dacă, din felurite motive, constituirea asociației se tergiversează, pe bază de cerere și de 
plata a unei taxe suplimentare, situație ce excede însă obiectul prezentului ghid practic). 
 
 
5. Obținerea cazierelor fiscale ale viitorilor membri fondatori 
 
Trebuie obținut de către fiecare dintre cei care doresc să devină membri (fondatori) ai 
asociației certificatul de "cazier fiscal" propriu, de la un organ fiscal al Agenției Naționale 
de Administrare Fiscală www.anaf.ro - care are serviciu de cazier fiscal (nu toate au....), dar 
nu neapărat organul fiscal de care aparține fiecare (în funcție de domiciliu). 
 
Nu se percepe nicio taxa. Se depune o cerere pe un formular-tip (formularul cod 502), care 
se poate descărca de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală www.anaf.ro 
(secțiunea "asistență contribuabili" subsecțiunea "legislație" sub-subsecțiunea "Formulare 
Fiscale și ghid de completare") sau se primește la ghișeul / camera unde se depune 
cererea. Emiterea cazierului se face în principiu pe loc, pe formularul-tip cod 504.  
 
Cererea trebuie depusă personal (sau printr-un împuternicit cu procură specială notarială 
sau, dacă e avocat, cu împuternicire avocațială) și uneori se solicită și copie a actului de 
identitate a solicitantului. Se poate depune solicitarea și prin corespondență. 
 
Atenție la faptul că aceste caziere fiscale au valabilitate limitată în timp - 30 de zile de la 
eliberare - așa că trebuie solicitate aproximativ în aceeași perioadă și destul de aproape de 
data preconizată pentru înființarea asociației, pentru a evita riscul ca între timp să expire 
vreunul înaintea depunerii dosarului la judecătorie.  
 
Necesitatea de a obține și prezența cazierului fiscal pentru fondatorii unei asociații este 
prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, și are un rol 
asemănător cu cel al cazierului judiciar, doar că nu se referă doar la comiterea de 
infracțiuni, ci si la alte fapte ilegale, dar vizează numai sfera fiscală și conexă acesteia. 
 
Cazul în care unul din cei ce urmează a fi membru fondator al asociației are fapte înscrise 
în cazierul fiscal, precum și cazul în care unii fondatori nu sunt cetățeni români cu domiciliul 
în Romania, nu fac obiectul prezentului ghid, are vizează numai situațiile tipice.   
 
 
6. Constituirea oficială a asociației 
 
6.1 Precizări generale 
 
Se face "adunarea generală de constituire", o ședință la care trebuie să participe (personal 
sau prin reprezentare) toți cei care doresc să devină membri fondatori ai asociației. Toți 
trebuie să aibă la ei actul de identitate și certificatul de cazier fiscal în termen de valabilitate 
(cine nu are certificatul de cazier fiscal sau are unul expirat sau cu fapte înscrise în acesta, 
nu poate deveni membru fondator, dar se poate înscrie ulterior în asociație, căci la 
aderarea ulterioară de regulă nu e nevoie de acest document și nici de alte formalități care 
să implice autoritățile publice, nici de documente legalizate, autentificate sau atestate).  
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Participare "prin reprezentare" la adunarea generală de constituire (și la orice altă ședință) 
înseamnă că cineva nu este fizic prezent, dar a încheiat cu o altă persoană un contract de 
mandat în scopul de a fi reprezentat acolo. Concret înseamnă că s-a înțeles cu respectivul 
să îl reprezinte și s-a consemnat acest lucru într-un document numit "procură specială", 
întocmit la un notar public sau echivalent al acestuia (ex. agent diplomatic, comandant de 
nava sau secretar de comună abilitat să autentifice declarații unde nu există notari publici 
etc.), astfel că din punct de vedere juridic cel reprezentat contează ca fiind prezent, deși de 
fapt prezent este reprezentantul sau. Ar putea fi reprezentat de un alt fondator sau chiar de 
o persoană care nu urmează să facă parte din asociație. Dacă reprezentantul este avocat, 
el își va dovedi calitatea cu o împuternicire avocațială, conform prevederilor speciale din 
legislația care reglementează profesia de avocat, neavând nevoie de procură specială 
notarială. Putem spune metaforic că cel reprezentat vorbește prin gura reprezentantului și 
semnează prin mâna acestuia. În acest caz reprezentantul trebuie să aibă asupra sa 
propriul act de identitate și procura specială în original, precum și cazierul fiscal al acestuia, 
în original, și preferabil și o copie a actului de identitate a celui reprezentat.    
 
Totuși, având în vedere că apartenența la o asociație este un act cu caracter strict 
personal, ar trebui ca, în caz de reprezentare prin altă persoană, actul care dovedește 
mandatarea (procura specială notarială respectiv împuternicirea avocațială) să precizeze 
expres puterile celui reprezentat, dincolo de elementul general al reprezentării la ședința 
adunării generale. În concret, ar trebui consemnat faptul că cel reprezentat cunoaște 
proiectul de Statut deja elaborat și care urmează a fi supus la vot, cel puțin cu privire la 
aspectele esențiale cum sunt tipul și caracterele organizației, scopul și obiectivele ei (o 
modificare majoră a lor în ședința de constituire invalidând reprezentarea....) și ar trebui să 
fie precizat dacă cel reprezentat solicită sau acceptă să fie ales ca membru într-o anumită 
funcție din organele de administrare și control preconizate prin proiectul de Statut inclusiv și 
mai ales în ceea ce privește funcții care implică o calitate de reprezentant legal sau care 
instituie obligații și răspunderi semnificative din punct de vedere juridic.  
 
În această "adunare generală de constituire", cei care înființează asociația ("fondatorii" - 
minim trei, dar cel mai bine, din motive practice, ceva mai mulți) declară constituită 
asociația (formată deocamdată din ei, care devin "membri", numiți și "membri asociati"), 
adoptă statutul, constituie patrimoniul inițial, aleg o conducere și eventual și un organ de 
control, desemnează (în principiu din rândul lor) persoana (sau persoanele) împuternicite 
pentru atestarea actelor constitutive și efectuarea procedurilor de obținere a personalității 
juridice a asociației. Toate acestea se consemnează în scris, în procesul-verbal al ședinței, 
care poate fi totodată "actul constitutiv" al asociației, nefiind în principiu nevoie de două 
documente separate, deși unii întocmesc și proces-verbal de ședință, care conține toate 
discuțiile purtate și detaliile procedurale, și un "act constitutiv" separat, care cuprinde numai 
informațiile minime impuse de lege.  
 
Este de precizat că tot în ședința de constituire se pot adopta, sub condiția suspensivă a 
obținerii personalității juridice a asociației (adică vor intra în vigoare numai când aceasta a 
fost înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor) și alte hotărâri care, deși sunt de 
competența Adunării Generale, nu sunt necesare înființării asociației, dar sunt necesare 
funcționării ulterioare a acesteia, pentru a evita ținerea unei noi ședințe a Adunării 
Generale la scurt timp de la înființare. Asemenea hotărâri ar putea fi de exemplu cele de 
stabilire a taxei de înscriere, a cotizației anuale, a Regulamentului Intern al asociației, a 
bugetului și programului de activitate pentru anul respectiv și alte asemenea, caz în care 
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trebuie întocmit și proces-verbal al sedinței Adunării Generale și consemnate în acest 
document, dar nu și în Actul Constitutiv. Acel proces-verbal de ședință poate în acest caz 
să fie doar semnat de fondatori dar să nu fie și el atestat avocațial precum Statutul și Actul 
Constitutiv, deși poate fi binevenită acea atestare. 
 
"Actul constitutiv" și "Statutul" se întocmesc în mimim 5 exemplare originale (a se vedea 
modelele din ANEXELE 1 și 2) și se semnează de toți membrii fondatori, fiecare exemplar 
în parte. Se cere precizarea numelui de familie și prenumelui / prenumelor fiecăruia și 
domiciliul (nu "reședința" - numită în trecut "domiciliu flotant"!), așa cum sunt ele în cartea 
de identitate sau actul echivalent (pașaport, carte de identitate provizorie....). 
Recomandabil este să se treacă și seria și numărul de carte de identitate (sau act de 
identitate echivalent) și codul numeric personal (CNP). La cei prezenți prin reprezentare se 
trec și datele personale ale reprezentantului, și ale celui reprezentat (și se anexează 
procura specială notarială a reprezentantului sau împuternicirea avocațială), iar de semnat 
semnează desigur reprezentantul (dar o face pentru cel reprezentat, nu pentru sine). 
Aceste date cu caracter personal vor fi utilizate strict în scopul dobândirii personalității 
juridice cu procedurile aferente, inclusiv înscrierea asociației în Registrul Asociațiilor și 
Fundațiilor și înregistrarea ei fiscală, nu și în alte scopuri, trebuind respectată legislația de 
protecție a datelor cu caracter personal, în special prevederile Regulamentului UE 679 / 
2016 cunoscut drept GDPR. 
 
6.2 Precizări cu privire la membrii asociației (fondatori, respectiv care se vor înscrie 
ulterior) 
 
Asociația poate (dar nu trebuie) să aibă mai multe categorii de membri. "Membri fondatori" 
pot fi o categorie specială distinctă de membri (cu drepturi și obligații care să difere de cele 
ale altor categorii), dar poate fi doar o noțiune care desemnează membrii asociației la 
momentul înființării ei, fără a se crea o categorie separată și fără ca aceștia să aibă alte 
drepturi sau obligații față de persoanele devenite membri în asociație ulterior înființării ei (și 
care trebuie să parcurgă procedura prevăzută în statut - de regulă să formuleze o cerere 
de înscriere, care trebuie analizată și aprobată de organul de conducere care are atribuția 
de a primi noi membri), astfel că ulterior nu mai are vreo relevanță practică o asemenea 
distincție între fondatori și cei deveniți ulterior membri.  
 
Deși legea nu o impune expres, prin specificul democratic prin definiție al unei asociații 
non-profit, normal este ca toți fondatorii să aibă drepturi egale (altfel decât la firme, unde 
drepturile asociaților sunt de regulă diferite, proporțional cu aportul la capital...). Fondatorii 
pot însă eventual avea unele drepturi superioare membrilor înscriși ulterior, chiar dacă vor 
intra în aceeași categorie cu aceștia, situație justificabilă moral prin faptul că fondatorii au 
avut ideea și au făcut efortul de înființare a asociației. Dacă însă drepturile lor sunt net 
superioare celor înscriși ulterior, aceștia ar putea fi nemulțumiți sau chiar ar putea apărea 
dificultăți în recrutarea de noi membri (dacă se dorește așa ceva) și ar putea fi considerată 
chiar ilegală o asemenea discrepanță, dacă este prea pregnantă, fiind contrară caracterului 
democratic.  
 
De subliniat este faptul că, dacă se instituie mai multe categorii de membri (ceea ce poate 
avea avantaje, mai ales la organizații mari, dar aduce și unele complicații organizatorice), 
trebuie să fie clar din dispozițiile statutului care sunt, pe de o parte, membrii propriu-ziși / cu 
drepturi depline (incluzând dreptul de vot în Adunarea Generală și dreptul de a fi ales în 
organele asociației, și de regulă și obligația de a plăti cotizație), și pe de altă parte care nu 
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au drept de vot și de a fi aleși, dar totuși au o legatură juridică cu asociația și se folosește și 
în privința lor termenul de "membri" dar au drepturi și obligații mai restrânse - de exemplu 
pot fi "membri aderenți", "membri susținători", "membri simpatizanți", "membri de onoare" - 
dacă s-au instituit asemenea categorii. Totuși, strict juridic, aceste categorii ar putea fi 
calificate mai degrabă ca unele cuprinzând simpatizanți, nu membri în sensul OG 26 / 
2000, din moment ce nu au drept de vot și de a fi aleși, nu figurează în lista de membri din 
statut și actul constitutiv și nu se iau în calcul la cvorumul de ședință al Adunării Generale 
și în mod normal nici nu li se percepe cotizație.  
 
Deși legea nu impune, este firesc ca toți membrii fondatori să intre în aceeași categorie de 
membri (chiar dacă în statut se prevede existența mai multor categorii de membri), și 
anume în cea a membrilor propriu-ziși / cu drepturi depline (indiferent cum este ea 
denumită în statut - "membri", "membri asociați", "membri activi", "membri plini" etc.). 
 
Numărul de membri într-o asociație poate fi fix sau limitat, dar de regulă nu există rațiuni 
practice pentru o asemenea opțiune și se merge pe ideea de număr nelimitat de membri. 
În principiu cu cât o asociație are mai mulți membri, are o reprezentativitate și o putere mai 
ridicată, dar există și dezavantaje și complicații logistice, astfel că, de regulă, punând în 
balanță argumentele pro și contra, fiecare asociație își stabilește și își revizuiește periodic 
politica în domeniu, putând să pună mai mare accent pe atragerea de cât mai mulți membri 
noi, sau dimpotrivă să tempereze sau chiar să stopeze creșterea, punând accent pe 
calitate mai mult decât pe cantitate.  
 
Nu doar că nu este obligatoriu, dar este anormal și foarte riscant să se prevadă dobândirea 
automată a calității de membru prin simpla depunere a unei adeziuni de către o persoană 
care îndeplinește toate condițiile prevăzute în statut și eventual în regulamentele interne. 
Recomandabil este ca un anumit organ de conducere a asociației să fie abilitat să decidă 
dacă admite sau nu cererile de înscriere în asociație, și este bine să i se dea dreptul să 
refuze și din rațiuni de oportunitate și de politică în domeniul "membership"-ului, nu doar pe 
motiv de neîndeplinire a condițiilor de fond și de formă cerute de statut și de regulamentele 
interne pentru dobândirea calității de membru.  
 
Trebuie însă multă atenție în acest domeniu, pentru că, deși o asociație nu poate fi obligată 
să primească pe cineva în rândurile ei, refuzul nu are voie sa se întemeieze pe criterii pe 
care legislația în vigoare le consideră ca fiind discriminatorii și inacceptabile. În chestiuni de 
vârstă, sex, rasă, religie, etnie, orientare sexuală, apartenență sau opinie politică și alte 
asemenea aspecte sensibile din punct de vedere al drepturilor omului, este posibil să se 
instituie condiționări, dar numai dacă există rațiuni acceptabile bine argumentate, derivând 
din specificul asociației, astfel cum rezultă din scopul și obiectivele ei statutare. Astfel, de 
exemplu, este firesc ca o asociație declarată ca fiind de tineret să prevadă în statut că 
membrii ei trebuie să fie sub o anumită vârstă, dar o asociație a filatelistilor de exemplu, 
dacă nu este prevăzut în statut că este "de tineret", ar fi inacceptabil să condiționeze 
calitatea de membru de nedepășirea unei anumite vârste. La fel, o asociație având ca scop 
protecția femeilor victime ale violenței familiale ar putea să nu admită barbați în rândurile 
ei, putându-se argumenta obiectiv o asemenea măsură, dar o asociație de promovare a 
democrației nu ar putea justifica vreo condiție legată de genul membrilor... 
 
E de știut că a fi membru într-o asociație este o chestiune strict personală din punct de 
vedere juridic, adică este "incesibilă": nu se poate "transmite prin acte juridice între vii" nici 
"pentru cauză de moarte", nici "cu titlu oneros" nici "cu titlu gratuit" - adică nu se poate 
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vinde / cesiona, dona, da la schimb, lăsa moștenire etc. și nici nu se poate prevedea în 
statutul asociației ca cineva să devină automat membru în caz că o altă persoană pierde 
calitatea de membru.  
 
Trebuie să existe o evidență clară a membrilor asociației în fiecare moment, pe categorii 
(dacă sunt mai multe categorii), și să fie stabilit prin Statut (și eventual detaliat printr-un 
Regulament Intern) în mod concret cum se dobândește și se pierde calitatea de membru 
(de o anumită categorie, dacă sunt mai multe) și ce drepturi și ce obligații revin membrilor 
din fiecare categorie în parte. Dubiile cu privire la situația exactă a membrilor la o anumită 
dată pot duce, de exemplu, la imposibilitatea verificării validității întrunirii Adunării Generale 
sau a cvorumului necesar adoptării unei anumite decizii... 
 
6.3 Precizări cu privire la organele de conducere 
 
Există două organe de conducere / administrare pe care orice asociație este obligată să le 
aibă: "Adunarea Generală" și "Consiliul Director". Ambele sunt prin definiție organe 
colective, adică formate din mai multe persoane. "Adunarea Generală" este organul 
suprem de conducere, format din toți membrii (propriu-ziși, cu drept de vot), și care trebuie 
să se reunească cel puțin o dată pe an. Fondatorii asociației formează Adunarea Generală 
la momentul înființării asociației, ei fiind membrii la acel moment, prima ședință a Adunării 
Generale fiind chiar cea de constituire a asociației. La ședința Adunării Generale pot 
participa și cei ce nu sunt membri propriu-ziși (deci cu drepturi depline) și pot asista și alte 
persoane, dacă membrii sunt de acord, dar se iau în calcul la stabilirea cvorumului și pot 
participa la vot numai persoanele din categoriile expres prevăzute în Statut ca făcând parte 
din Adunarea Generală. 
 
A nu se face confuzii între noțiunea de "Adunare Generală" ca organ al asociației, și 
ședințele / sesiunile acestui organ, care adesea sunt numite în limbaj curent "adunare 
generală" ("adunare generală ordinară", "adunare generală extraordinară", "a x-a adunare 
generală a asociației...") dar cu sensul de ședință a respectivului organ de conducere.... 
Astfel, Adunarea Generală (ca organ) se convocă, își ține ședințele, ia decizii.... pe când 
"adunarea generală" ca ședință / reuniunea organului numit "Adunare Generală" de fapt se 
"desfășoară" sau "are loc" și în cadrul ei se discută și se iau decizii de către organul 
omonim.  
 
Organul numit de lege "Adunare Generală" ar putea în principiu să fie numit în Statutul 
asociației și altfel, de exemplu "Adunare Generală a Membrilor / Asociaților",  "Conferință", 
"Congres" etc. dar din punct de vedere juridic tot caracter de "Adunare Generală" are. Din 
rațiuni practice se recomandă să se păstreze denumirea standard de "Adunare Generală". 
 
Adunarea Generală alege în mod obligatoriu un "Consiliu Director", care este un organ 
colectiv cu puteri decizionale, de conducere / administrare, subordonat ierarhic Adunării 
Generale, care se întrunește mai des decât Adunarea Generală și care asigură luarea 
deciziilor între sesiunile Adunării Generale, în limitele atribuțiilor care i-au fost conferite prin 
lege și statut sau i-au fost delegate de Adunarea Generală, neputând exercita toate 
atribuțiile pe care le are Adunarea Generală, unele fiind rezervate numai acesteia prin lege 
sau prin natura acestui organ. 
 
Și Consiliul Director poate fi denumit ca atare sau poate purta și altă denumire (de exemplu 
"Comitet Director", "Comitet de Conducere", "Grup de Coordonare", "Consiliu de 
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Administrație", "Consiliu", "Comitet", "Board" etc.) dar denumirea diferită nu îi modifică 
natura juridică de "consiliu director" astfel cum este prevăzut în legislația în vigoare. Din 
rațiuni practice se recomandă să se păstreze denumirea standard de "Consiliu Director". 
 
La o asociație mică, având un număr foarte redus de membri, nu are rost ca numărul de 
membri ai Consiliului Director să fie mai mult de trei, dar la asociații cu mai mult de 10-15 
membri este bine să fie un consiliu director format din 5 persoane, sau eventual 7 
persoane la asociațiile cu număr mare sau foarte mare de membri. Desigur că pot fi și mai 
mulți (legea nu impune vreo limită superioară), dar este nerecomandabil, pentru că în 
practică pot apărea adesea probleme de cvorum de ședință (adică să nu se adune 
suficienți membri ai consiliului director și deci să nu fie întrunită majoritatea cerută de statut 
ca ședința să fie valabilă sau ca să poată lua decizii pe anumite teme) și de asemenea, cu 
cât sunt mai multe persoane, de regulă durata ședințelor crește și eficiența se reduce, chiar 
dacă există o bună pregătire și organizare a desfășurării ei....  
 
Se pot institui, dacă fondatorii doresc, și alte organe de conducere, suplimentar față de 
Adunarea Generală și Consiliul Director, care pot purta diverse denumiri ("Birou Executiv", 
"Consiliu Operativ" etc.), caz în care este necesar ca prin Statut să se prevadă denumirea, 
modul lor de alegere, poziția ierarhică și atribuțiile lor. În practică însă, mai ales pentru o 
asociație mică, la început de drum, existența mai multor organe de conducere în afara 
celor două impuse de lege nu doar că nu aduce avantaje, dar de regulă este o complicație 
generatoare de dificultăți organizatorice și inutilă, motiv pentru care nu este recomandată. 
În tot cazul, Adunarea Generală fiind prin definiție organul suprem, niciun alt organ nu 
poate să îi fie decât subordonat, și în principiu nici Consiliului Director nu i se pot lua 
anumite atribuții prevăzute de legislația în vigoare (OG 26 / 2000) pentru a fi date prin 
Statut în sarcina unui alt organ. 
 
A nu se confunda organele de conducere cu cele cu rol consultativ, care nu au atribuții de 
decizie ci doar de dezbatere și formulare de recomandări către organele de conducere. 
Asemenea organe cu rol consultativ pot fi un instrument util mai ales în organizațiile cu 
număr mare de membri sau care activează în domenii foarte specializate, permițând să se 
valorifice eficient în cadrul lor cunoștințele unor oameni cu pregătire valoroasă dar care, din 
diverse motive, nu fac parte din organele de conducere, putând astfel pune accentul în 
cazul membrilor acestora din urmă pe abilitățile manageriale, nu pe cele specifice 
domeniului de activitate al asociației. 
 
A nu se confunda organele de conducere cu eventualele grupări funcționale din cadrul 
asociației, dacă se decide înființarea unor asemenea structuri permanente sau temporare 
(departamente, secții, grupuri de lucru, echipe, birouri etc.) formate din membri ai asociației 
și / sau persoane nemembre, ca voluntari și / sau ca salariați sau în alte forme juridice ale 
colaborării. Pentru o asociație cu număr mic de membri, de regulă nu este avantajos să se 
prevadă în statut și să se înființeze din start asemenea structuri funcționale interne, dar 
este util să se prevadă posibilitatea constituirii lor ulterioare, prin decizie a unui anumit 
organ de conducere, în funcție de necesități și oportunități. 
 
Legea și necesitățile practice nu impun ca fiecare membru al Consiliului Director să aibă o 
funcție și roluri anume stabilite, distincte. Unii aleg să aibă un președinte și restul să fie toți 
"membru al Consiliului Director" sau să fie "vicepreședinți", după cum alții aleg să confere 
prin chiar structura statutară a Consiliului Director anumite atribuții - de ex. vicepreședinte, 
trezorier, secretar etc. Pentru o asociație mică, la început de drum, este de dorit să existe 
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stabilită prin statut în cadrul Consiliului Director funcția de președinte, restul membrilor din 
acest organ pot rămâne cu atribuții nediferențiate între ei sau se pot împărți ulterior, 
temporar sau permanent, unele sarcini specifice unuia sau unor membri, inclusiv cea de 
înlocuire a președintelui în caz de imposibilitate a acestuia de a își exercita atribuțiile, fără 
să fie nevoie de vreo decizie cu ocazia alegerii Consiliului Director.  
 
Deși nu există o interdicție expresă în legislație, ar trebui considerat că alegerile pentru 
Consiliul Director trebuie să fie directe, în sensul că, dacă sunt definite prin Statut anumite 
funcții în Consiliul Director, de exemplu președinte, vicepreședinte, secretar, trezorier sau 
alte asemenea, Adunarea Generală ar trebui să aleagă membrii Consiliului Director direct 
pe funcțiile respective, nu să aleagă doar membrii Consiliului Director și să îi lase pe 
aceștia ca ulterior să se aleagă între ei pe respectivele funcții, pentru că acest fapt are 
implicații juridice majore de exemplu identitatea reprezentantului sau reprezentaților legali 
ai asociației, care ar trebui mentionați și în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor pe baza 
Actului Constitutiv, dar care nu ar cuprinde respectiva precizare dacă alegerea 
președintelui ar fi indirectă. Soluția de rezervă este ca din membrii Consiliului Director aleși 
de Adunarea Generală, ei să desemneze prin vot secret pe unul dintre ei ca Președinte, 
dar apoi acea alegere să fie confirmată prin vot de Adunarea Generală.  
 
Membrii organelor de conducere au prin definiție rolul principal de a lua decizii, în limitele 
atribuțiilor statutare, dar luarea deciziilor implica adesea și nevoia existenței unor drepturi și 
chiar obligații de monitorizare și control ierarhic. În plus, la organizațiile mici, sau unde nu 
există un personal executiv / staff care să pună în practică deciziile organelor de 
conducere, este posibil și uneori inevitabil ca unele persoane din organele de conducere să 
aibă și atribuții de execuție, de asigurare a administrării curente și de punere în practică a 
deciziilor organelor de conducere, pentru că altfel asociația nu ar putea funcționa.   
 
A se ține cont de faptul că legislația actuală - mai precis Codul Civil - a impus membrilor 
organelor de conducere (și) ale asociațiilor un nivel neobișnuit de înalt de răspundere, fiind 
statuat expres că ei sunt obligați să acționeze ca un "bun proprietar", deci cu o pricepere și 
atenție a unui cetățean-model prudent și diligent (totuși de nivel mediu și nu excepțional, și 
nici la nivelul cerut unui profesionist), nu cu nivelul cu care își au grijă de propriile probleme 
și bunuri. Prin urmare, pentru o persoană cu nivel redus de pregătire, atenție, experiență, 
inteligență sau cultură generală, o eventuală greșeală nu va putea fi o scuză dacă se va 
aprecia că o persoană cu nivel mediu nu ar fi comis-o.  
 
Mai mult, se prevede prin lege că membrii organelor asociației răspund civil pentru 
eventuale hotărâri și acte ilegale, comise cu intenție sau din culpă, în mod personal și 
solidar, atât față de asociație cât și față de terți. În plus, ei pot răspunde și disciplinar, 
contravențional și chiar penal pentru cea au făcut sau nu au făcut în calitate de membru al 
respectivului organ. Aceste răspunderi trebuie să fie bine înțelese ca posibile implicații și să 
îi facă să fie atenți la ceea ce decid sau ar trebui să decidă, buna-credință și 
necunoașterea sau cunoașterea greșită a legii nefiind de regulă o scuză valabilă!  
 

6.4 Problema reprezentantului legal și a conducătorului executiv al asociației 
 
Spre deosebire de legislația pentru societățile "comerciale", unde reprezentant legal este 
administratorul (sau mai mulți administratori), legislația privitoare la asociații prevede că 
reprezentant legal (și indirect și conducător executiv) al asociației este consiliul director ca 
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organ colectiv, dar că această atribuție poate fi transmisă altei sau altor persoane (se 
subînțelege că persoane fizice, de exemplu președinte sau director executiv).  
 
Legislația nu clarifică dacă aceste atribuții pot fi delegate direct și permanent prin Statut 
unei (sau mai multor) asemenea persoane, încât să fie considerată reprezentant legal, sau 
doar prin decizie ulterioară a organelor de conducere abilitate de Statut în acest sens, și 
atunci va fi doar reprezentant convențional, adică un împuternicit al organului colectiv de 
conducere.  
 
Din motive practice e util să se decidă chiar de la înființare și să se consemneze în statut 
(ca identificare a funcției) și în actul constitutiv (și ca nominalizare concretă) cui îi este 
încredințată conducerea executivă / administrarea asociației și calitatea de reprezentant 
legal al acesteia.  
 
La asociațiile mici, nou înființate, cu număr redus de membri (unde din motive practice nu 
are rost și poate nici tehnic nu e posibil să faci o separare a conducătorului executiv de 
consiliul director) este bine ca aceste calități să fie încredințate prin statut președintelui 
asociației.  
 
La asociații mai mari se poate - și este chiar recomandat de normele de bună practică - ca 
cele cu rol de conducere executivă a asociației (numit de regulă "director executiv" - 
echivalentul "administratorului" / "CEO" / "manager" de la firme), să fie diferit de președinte 
și, mai mult decât atât, să nici nu facă parte din consiliul director (deși poate, și de regulă 
chiar trebuie, să participe la ședințele consiliului director, dar nu are drept de vot). În aceste 
cazuri, când există un director executiv, există și funcția de președinte al asociației, care 
este și președinte al Consiliului Director, dar de regulă acest președinte nu are funcție de 
conducător executiv / administrator și eventual nici de reprezentant legal).  
 
Teoretic atribuții de conducere executivă se pot da permanent și mai multor persoane (așa 
cum la o societate "comercială" pot exista mai mulți administratori, cu puteri depline sau 
limitate), dar practic nu e foarte util și produc multe complicații. De asemenea, rolul de 
conducător executiv poate fi încredințat unei persoane din consiliul director, alta decât 
președintele (de exemplu unui vicepreședinte executiv sau secretar general), dar nu se 
recomandă decât dacă există rațiuni obiective serioase în acest sens (de exemplu alegerea 
unui președinte prestigios dar care nu are timp pentru conducere executivă).  
 
E legal posibil - dar din mai multe motive nerecomandabil - să se încredințeze (de la 
constituirea asociației, sau ulterior) puterea executivă în sensul de conducere internă și 
eventual și de reprezentare față de terți (adică persoane din afara asociației - cetățeni 
nemembri, autorități publice, alte instituții publice, alte ONG, societăți funcționând în baza 
Legii 31 / 1990, alte categorii de persoane juridice...) unei persoane care nu face parte din 
asociație... Se recurge la o asemenea variantă neobișnuită doar dacă nici unul din membrii 
consiliului director sau alți membri ai asociației nu au priceperea sau disponibilitatea de a 
asigura în bune condiții îndeplinirea acestei funcții, în schimb există resurse pentru a 
angaja un profesionist experimentat (cu avantajul că este un bun manager, dar 
dezavantajul de imagine - pentru că nefiind membru se presupune că în sinea lui probabil 
nu împărtășește neapărat ideile, principiile, valorile care i-au făcut pe membri să intre în 
asociație, ci doar prestează un serviciu, în schimbul unei remunerații...). 
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Pentru flexibilitate, se poate prevedea în statut existența funcției de director executiv, cu rol 
de conducător executiv al asociației, și chiar de reprezentant legal, subordonat consiliului 
director și nefăcând parte din acesta, cu posibilitatea că, în mod provizoriu / temporar, cât 
timp asociația are număr redus de membri și / sau resurse modeste și / sau volum redus 
de activitate, președintele să poată cumula și funcția de director executiv. În acest fel nu se 
complică mult schema organizatorică pentru o asociație mică la început de drum, dar nici 
nu e nevoie de modificarea statutului când asociația crește în număr și complexitate...  
 
Reprezentantul legal / Conducătorul executiv al asociației, dacă este parte din Consiliul 
Director, poate fi remunerat sau poate activa neremunerat. Buna practică este ca membrii 
Consiliului Director să nu fie remunerați pentru activitatea lor în acea calitate, ci să se 
considere că alegerea în Consiliul Director este totodată încheierea unui contract de 
mandat cu titlu gratuit. Un director executiv sau președintele, dacă are un volum 
semnificativ de muncă în calitate de reprezentant legal și / sau de conducător executiv, în 
schimb e firesc să fie plătit dacă asociația are resursele necesare iar cantitatea și calitatea 
muncii depuse justifică o remunerare. Remunerarea se poate face pe bază de contract de 
mandat oneros (nu contract individual de muncă, care presupune raport de "prepușenie" 
incompatibil cu specificul funcției de reprezentant legal / membru ales în Consiliul Director) 
iar pentru fapte materiale și funcții specifice acestora, se poate încheia contract de muncă 
pentru activitatea remunerată și contract de voluntariat pentru cea neremunerată. 
Asemenea aspecte nu este însă nevoie să fie clarificate prin Statut, ci pot fi decise ulterior 
de către Adunarea Generală. 
 
6.5 Precizări cu privire la organul de control  
 
Organ intern de control nu este obligatoriu să existe la asociațiile care nu au mai mult de 
15 membri. Într-un asemenea caz, oricare dintre membrii asociației care nu face parte din 
Consiliul Director poate să controleze conducerea asociației, ca și cum ar fi fost ales 
cenzor... Dacă însă din start asociația are peste 15 membri, e nevoie de alegerea unui 
"Cenzor", care poate fi unul dintre membrii fondatori (care nu face parte din consiliul 
director ales), dar la nevoie poate fi și o persoană din afara asociației (deci altul decât 
membrii fondatori, când este vorba de primul set de organe, alese odată cu înființarea 
asociației).  
 
Dacă sunt peste 100 de membri fondatori trebuie să existe din start "Comisie de cenzori", 
cu număr impar de membri, dintre care cel puțin unul să aibă calitatea de "expert contabil" 
sau "contabil autorizat" (în sensul legislației specifice profesiei de contabil). De regulă este 
cel mai practic să existe o comisie din trei membri, rareori (de exemplu la asociații mari sau 
cu activitate foarte complexă) se justifică un număr mai ridicat. 
 
Cenzorul sau cenzorii trebuie să supravegheze și verifice activitatea conducerii asociației 
pe latura financiară și patrimonială în general, dar li se poate încredința (și se recomandă 
să se facă acest lucru, deși nu este obligatoriu) și dreptul și obligația de a controla 
conducerea sub alte sau chiar sub toate aspectele, adică de a fi "ochii și urechile" Adunării 
Generale în toate privințele, nu doar în cele legate de banii și bunurile asociației (de 
exemplu și legat de respectarea legislației, a reglementărilor interne și deciziilor organelor 
de conducere cum sunt hotărârile adunării generale, a obligațiilor asumate contractual, 
legat de oportunitatea deciziilor, de eficacitatea și eficiența acțiunilor etc.) 
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Dacă inițial (la înființare) asociația are un număr redus de membri, dar se estimează că 
acesta va crește semnificativ într-o perioadă relativ scurtă, este util să se prevadă în 
structura și chiar să se și aleagă încă de la înființare un cenzor sau, după caz, o comisie de 
cenzori, chiar dacă la acel moment legea nu ar impune o asemenea alegere, ca să nu fie 
nevoie de modificări ulterioare de statut și act constitutiv sau de notificări la autoritățile 
competente atunci când numărul de membri ai asociației depașește baremul de la care 
legea impune existența respectivelor organe de control intern... 
 
A se ține cont că noțiunea de "cenzor" are în cazul asociațiilor altă semnificație decât în 
cazul societăților "comerciale", asociațiilor de proprietari sau altor categorii de persoane 
juridice, că ei nu exercită în mod normal atribuții de control financiar preventiv și nu 
participă la luarea unor decizii sau încheierea unor acte de către organele de conducere și 
nu împart cu acestea vreo răspundere, ci doar le controlează și raportează Adunării 
Generale cele constatate. De regulă cenzorii fac controale doar o dată pe an sau de câteva 
ori pe an și nu sunt remunerați. Asociația poate însă prevedea acordarea unei indemnizații, 
dacă resursele îi permit și volumul sau valoarea muncii cenzorului sau cenzorilor justifică 
plata, sau e vorba de persoane care nu sunt membri în organizație. 
 
De subliniat că existența unui cenzor sau a unei comisii de cenzori nu exclude apelul și la 
organe externe de control sau audit financiar sau de altă natură asupra activității asociației, 
la cererea asociației, sau a finanțatorilor sau autorităților... După cum existența unui 
contract de audit extern financiar nu poate înlocui existența și funcționarea cenzorului sau 
comisiei de cenzori dacă asociația are un număr de membri peste limita de la care legea 
impune existența respectivului organ de control intern, și nici nu exclude controlul ierarhic 
pe care trebuie să îl exercite organele de conducere asupra structurilor și persoanelor de 
sub autoritatea lor, pentru care ele răspund, în condițiile legii, atât față de asociație cât și 
față de terți. 
 
6.6 Precizări privind patrimoniul inițial 
 
"Patrimoniul inițial" al asociației este "averea" cu care pleacă aceasta la drum, pentru că 
nicio asociație nu poate avea calitatea de persoană juridică dacă nu are un patrimoniu 
propriu, distinct de cel al membrilor ei. Patrimoniul inițial trebuie să fie în valoare de cel 
puțin 200 de lei. 
 
Acest patrimoniu inițial poate fi în natură și / sau în bani. Este preferabil să fie în totalitate 
în bani, din motive procedurale, mai ales că nu e vorba de o sumă ridicată, și aceasta nu 
este în plus față de cheltuielile efective de înființare, ci acestea urmează să fie făcute / 
decontate chiar din acest patrimoniu inițial. (Acest "patrimoniu inițial" la asociației are un 
regim diferit de cel al "capitalului social" de la SRL-uri). În caz că totuși se dorește 
constituirea patrimoniului inițial (și) din bunuri, e nevoie de evaluarea lor conform legii iar 
actele constitutive trebuie obligatoriu autentificate de un notar public, nefiind permisă în 
acest caz alternativa atestării lor de către un avocat. Această situație mai atipică nu face 
obiectul prezentului ghid, care se axează numai pe variantele cele mai tipice. 
 
Cel mai simplu este ca fiecare dintre membrii fondatori să subscrie o sumă de bani, de 
regulă egală, astfel încât să se totalizeze cel puțin 200 lei. Această subscriere se va 
consemna în actul constitutiv, și se pot emite ca document justificativ dispoziții de încasare, 
semnate de președintele ales al asociației sau un împuternicit desemnat de Adunarea 
Generală, pentru că asociația nu are încă un cod de identificare fiscală atribuit și e 
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controversat dacă în lipsa unui asemenea cod poate emite chitanțe. Contribuția inițială 
poate fi și virată în contul bancar "de capital" al asociației.... 
 
 
6.7 Precizări privind eventualele activități economice 
 
O asociație poate să desfășoare, în anumite condiții și limite prevăzute de lege, și activități 
aducătoare de venit (comportându-se în acele privințe ca un operator economic / 
întreprindere cu scop lucrativ, cum sunt societățile "comerciale" gen SRL sau SA), doar că 
genul de activități pe care le face "pe bani" trebuie să fie "în strânsă legatură cu scopul 
"asociației” și să aibă "caracter accesoriu". Există controverse cu privire la înțelesul și 
modul de determinare concretă exactă a acestor limite și de verificare a respectării lor. E 
de știut însă că legislația privind asociațiile și fundațiile nu obligă expres ca o asociație să 
precizeze în statut dacă va desfășura sau nu activități economice, cu atât mai puțin să 
precizeze coduri CAEN aferente. E util a prevedea în statut posibilitatea ca asociația să 
desfășoare activități economice directe, chiar dacă inițial asociația nu are intenții concrete 
imediate. 
 
 
7.  Atestarea avocațială a actelor constitutive 
 
Persoana desemnată prin actul constitutiv să se ocupe de obținerea personalității juridice a 
asociației (sau persoanele, dacă au fost desemnate mai multe) se va adresa avocatului în 
prealabil identificat ca favorabil (ca locație, orar și... onorariu), având asupra sa actul de 
identitate și toate exemplarele originale de statut și act constitutiv semnate de toți 
fondatorii. Se recomandă totuși - și unii avocați (inclusiv autorul prezentului ghid practic) și 
notari sau instanțe chiar interpretează ca obligatoriu ca la înființare să se prezinte la avocat 
toți fondatorii și deci să se ateste semnăturile tuturor fondatorilor, nu doar a persoanei 
desemnate de fondatori în cadrul adunării generale de constituire pentru efectuarea 
formalităților necesare (modalitate care ar trebui acceptată însă pentru procesele-verbale 
ale Adunării Generale și alte acte adoptate ulterior înființării asociației, de exemplu cu 
ocazia alegerilor periodice pentru organele de conducere și control sau modificărilor 
ulterioare de Statut etc.). 
 
Avocatul redactează o "încheiere de atestare" pe care o listează pe ultima pagină sau pe o 
foaie separată la fiecare exemplar original din actul constitutiv și din statut (sau o aplică 
prin ștampilare cu o ștampilă de mari dimensiuni care cuprinde formularul de încheiere). 
După ce delegatul sau delegații asociației sau toți fondatorii semnează fiecare exemplar în 
fața lui, semnează și avocatul și ștampilează fiecare exemplar din actul constitutiv și din 
statut inclusiv "încheierea de atestare" [a datei, identității părții(lor), conținutului actului și 
semnăturii părții(lor)]. 
 
Se plătește onorariul avocațial convenit, în numerar sau prin contul bancar indicat de 
avocat, iar avocatul (dacă nu a fost contractat și pentru depunerea actelor la Judecătorie) 
dă delegatului asociației înapoi toate exemplarele de statut și act constitutiv atestate, mai 
puțin câte un exemplar din fiecare, pe care și-l reține în arhiva proprie, și de unde se pot 
ulterior solicita la nevoie copii certificate de pe acele acte.  
 
Asemănător decurge și procedura de autentificare a acestor acte la un notar public, dacă 
s-a optat (sau din cauza unor caractere speciale a fost obligatoriu) pentru varianta cu 

http://mmc-law.ro/
http://ccn.ro/


 mmc-law.ro  |  ccn.ro 

Radu Mititean - Ghid practic pentru înființarea asociațiilor în baza O.G. 26 / 2000 cu privire la asociații și fundații  

Pa
g2

3 

notarul, nu cea cu avocatul, deși varianta notarială este de regulă mai puțin favorabilă ca și 
costuri.... 
 
8.  Certificarea existenței patrimoniului inițial 
 
În cadrul ședinței adunării generale de constituire a asociației s-a constituit "patrimoniul 
inițial" menționat anterior, de regulă sub forma unei sume de bani. Aceasta în mod normal 
se înmânează persoanei sau persoanelor împuternicite de Adunarea Generală să se 
ocupe de obținerea personalității juridice. În mod excepțional, banii se pot vira de către 
fondatori și într-un anumit termen stabilit de Adunarea Generală direct în contul bancar 
special ce va fi deschis de asociația în curs de constituire, variantă oportună de regulă 
când e vorba de sume mari sau fondatori aflați în străinătate etc. 
 
Procedura de dovedire a existenței patrimoniului inițial al asociației este similară cu cea 
privind capitalul social al unei firme în curs de constituire, și anume implică depunerea 
sumei respective la o bancă, ce va deschide un cont bancar special în acest sens și elibera 
actul doveditor al depunerii sumei. De acești bani asociația, deși constituită, nu va putea 
beneficia efectiv deocamdată (ridicare de numerar, efectuare de plăți prin viramente 
bancare etc.), ci doar după ce dobândește personalitate juridică. Din acel moment, 
respectivul cont poate deveni operațional, ca un cont bancar obișnuit, sau se poate 
transfera suma în contul bancar deschis de asociație la o altă bancă, dacă se decide să nu 
utilizeze în continuare serviciile băncii la care a depus patrimoniul inițial.  
 
Cel mai bine este ca, pentru economie de timp și de fonduri, să se aleagă o bancă la care 
asociația să rămână client și după dobândirea personalității juridice, deci nu doar pentru 
dovedirea constituirii patrimoniului inițial. În acest sens trebuie studiate în detaliu condițiile 
pe care le oferă diversele bănci pentru asociațiile care vor să efectueze procedura de 
depunere a patrimoniului inițial dar și să își deschidă și opereze conturi bancare.  
 
Concret, trebuie aflate în detaliu taxele și comisioanele de depunere a patrimoniului inițial, 
de deschidere și de administrare de cont, comisioanele pentru diverse operații, cât de 
rapide și comode sunt diversele proceduri, dacă se pot efectua unele dintre acestea și la 
distanță sau prin Internet și cu ce costuri, dacă și ce tipuri de carduri se emit pentru acele 
conturi și în ce condiții, ce bonitate are banca, dacă are sedii / puncte de lucru multe și cu 
ce răspândire geografică, dacă au orar favorabil asociației etc.).  
 
Este recomandabil să se solicite și opiniile altor persoane, dar să se țină cont de faptul că, 
de regulă, condițiile pe care băncile le oferă ONG-urilor diferă de cele pe care le oferă 
persoanelor fizice, respectiv societăților "comerciale" și altor operatori economici. Astfel se 
poate face o alegere care să fie favorabilă asociației. Desigur că în timp se pot deschide 
conturi (și) la altă bancă, dar nu este practic să se schimbe în mod repetat banca, de 
aceea este important să se facă din start o alegere bună... 
 
Concret, după luarea deciziei de opțiune pentru o anumită bancă, se va merge la un punct 
de lucru al acesteia - preferabil la cel mai apropiat de sediul asociației. Din partea asociației 
va merge persoana sau persoanele care au fost împuternicite prin actul constitutiv să se 
ocupe de obținerea personalității juridice. De obicei banca va solicita prezentarea actului 
de identitate al delegatului asociației și prezentarea în original a statutului și actului 
constitutiv, eventual și a dovezii de disponibilitate a denumirii și a actelor ce dovedesc 
sediul. De asemenea, banca va solicita depunerea unui set de copii de pe aceste acte sau 
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va efectua ea însăși, pe loc, scanarea sau copierea lor. Este posibil să solicite 
reprezentantului asociației să semneze copiile respective pe fiecare pagină pentru a 
certifica pe propria sa răspundere conformitatea lor cu originalul și este posibil ca banca să 
interpreteze legislația în sensul de a cere copii ale actelor de identitate a tuturor 
fondatorilor, motiv pentru care e bine să se afle din timp acest fapt și asociația să posede 
aceste copii. 
 
Se vor face formalitățile de depunere a sumei respective, completând și semnând cererile / 
formularele respective și achitând taxele și comisioanele aferente, conform procedurilor 
specifice băncii în cauză. Se recomandă ca asociația să obțină și păstreze câte o copie de 
pe fiecare document completat sau semnat la bancă, precum și "condițiile generale de 
afaceri" și alte documente care reglementează relația contractuală cu banca respectivă. 
Este printre primele contracte încheiate de asociație, după cel de comodat sau închiriere 
pentru sediu și cel de asistență juridică cu avocatul care a atestat actele constitutive, 
contracte posibile în baza așa-numitei "capacități juridice anticipate", deși asociația nu a 
dobândit încă personalitate juridică. Totodată se depune în numerar suma reprezentând 
patrimoniul inițial al asociației, primind de la bancă o chitanță de depunere numerar sau un 
document echivalent, cu semnătura funcționarului bancar, ce atestă depunerea sumei, 
cuantumul ei, identitatea depunătorului, beneficiarul (asociația) și faptul că reprezintă 
patrimoniul inițial al acesteia.  
 
De pe acea chitanță sau alt document emis de bancă, atestând depunerea patrimoniului 
inițial, se vor face mai multe copii "xerox", originalul documentului urmând a fi depus la 
dosarul de obținere a personalității juridice, care va fi înaintat la judecătorie, iar copii 
certificate vor fi păstrate în contabilitatea asociației și respectiv în arhiva ei, alături de actele 
constitutive. De menționat că au fost cazuri în care Judecătoria a solicitat să se depună un 
număr mai ridicat de copii alături de orginial, sau respectiv în care instanța a păstrat doar 
temporar actul original de depunere a patrimoniului inițial și l-a restituit ulterior, sau nu a 
solicitat deloc depunerea originalului, ci doar o copie certificată de asociație pe propria 
răspundere a persoanei desemnate a întocmi formalitățile. 
 
Dacă o parte sau toată suma reprezentând patrimoniul inițial a fost depusă în contul bancar 
respectiv direct de către fondatori, dovada patrimoniului inițial se va face la Judecătorie (și) 
cu extrasul de cont ce atestă prezența în contul bancar a sumei în cauză. Atenție la 
comisioanele bancare, pentru ca suma totală să nu fie inferioară celei prevăzute în Statut și 
de lege. 
 
După ce asociația a obținut personalitate juridică, suma depusă va putea fi folosită pentru a 
face plăți sau a deconta plăți deja făcute de asociație în cursul demersurilor de înființare și 
obținere a personalității juridice (rechizite, copii xerox, onorarii, taxe judiciare de timbru...). 
Prin urmare, după cum s-a menționat deja, "patrimoniul inițial" nu e o sumă ce trebuie în 
timp să stea imobilizată într-un cont, ci se cere doar să se demonstreze că s-a constituit și 
există acea sumă la momentul înființării asociației, ea putând fi apoi cheltuită, nefiind astfel 
un cost distinct de cele cu onorariile avocatului, taxe judiciare de timbru, copii xerox.... 
 
 
9.  Stabilirea și dovada existenței sediului 
 
Așa cum orice persoană fizică are un "domiciliu", tot așa și asociația (ca orice persoană 
juridică) trebuie să aibă un "sediu". Cum persoanele fizice, pe lângă domiciliu, pot avea și o 
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"reședință", și asociația trebuie să aibă un sediu social principal, care trebuie menționat în 
statut și actul constitutiv, dar poate ulterior să își deschidă și sedii secundare (numite 
impropriu "puncte de lucru" pentru că acea terminologie există în legislația referitoare la 
operatorii economici), unde să funcționeze efectiv sub anumite aspecte. Declararea unui 
sediu social principal este o chestiune mai mult formală, pentru că la acea adresă i se vor 
trimite eventuale comunicări scrise din partea autorităților sau terților, dar asociația nu este 
obligată să funcționeze efectiv la acea adresă, cu atât mai puțin să desfășoare acolo 
activități de relații cu membrii sau cu publicul. Inclusiv pentru corespondența obișnuită se 
va putea indica o altă adresă...  
 
Mai mult, asociația poate să își declare, după înființare la organul fiscal de care aparține, 
un "domiciliu fiscal" diferit de sediul social, și atunci și actele financiar-contabile vor putea fi 
păstrate în mod legal la altă adresă decât sediul social principal ce figurează în Statut. 
 
Asociația poate din start să declare că nu va desfășura activitate specifică cu membrii și cu 
publicul la sediul social. O asemenea precizare este utilă în caz că sediul este declarat într-
o locuință situată într-o clădire cu mai multe locuințe, unde ar putea fi probleme cu vecinii și 
asociația de proprietari dacă s-ar lăsa să se înțeleagă că respectivul apartament unde se 
declară sediul viitoarei asociații va funcționa efectiv ca sediu cu activitate de relații cu 
persoane legate sau interesate de asociație și deci se schimbă caracterul de locuință a 
acelui spațiu.  
 
În paranteză trebuie precizat că nu este obligatoriu să se instaleze acolo pe viitor o firmă, 
afiș sau alt semn exterior care să indice că în acel apartament / cameră este declarat 
sediul respectivei asociații, mai ales dacă nu se desfășoară activitate de relații cu publicul 
sau cu membrii, dar este recomandabil să se instaleze o cutie poștală distinctă sau să se 
treacă denumirea asociației pe cutia poștală aferentă respectivei camere, apartament sau 
scară / clădire. Asociația nu este obligată să asigure o permanență la sediu și nici măcar 
un anumit orar de lucru cu public sau membri, putând opta să aibă contacte doar prin 
corespondență sau mijloace de comunicare la distanță și pe bază de înțelegere prealabilă. 
 
Concret, așa cum s-a amintit anterior, cea mai simplă și convenabilă variantă este să se 
declare sediul acasă la unul dintre membrii fondatori, de preferință la președinte sau altă 
persoană care are calitatea de reprezentant legal sau la alt membru al conducerii, care să 
fie și proprietarul acelui apartament / spațiu sau să fie în bune relații cu proprietarul.  
 
Trebuie conștientizat faptul că declararea unei locuințe ca sediu al asociației, chiar dacă nu 
se desfășoară acolo activități de relații cu publicul sau cu membrii și nu se schimbă 
destinația de locuință a acelui spațiu, are totuși anumite consecințe juridice, de exemplu 
faptul că autoritățile cu atribuții de control, cum sunt cele fiscale, de muncă, sanitare etc. 
pot intra în spațiu în scop de control fără să necesite un mandat judecătoresc, cum e cazul 
la spațiile care au numai caracter de locuință și nu și de sediul principal sau secundar al 
unei persoane juridice.  
 
Ca acte doveditoare se va încheia un "contract de comodat" între proprietar și asociație, 
contract din care asociația va reține minim două exemplare originale, și la care se va anexa 
câte un extras actualizat de carte funciară sau o copie legalizată a titlului de proprietate sau 
alt asemenea act care să ateste că cel care dă asociației în comodat (="împrumut de 
folosință") acel spațiu are dreptul să facă acest lucru. Contractul de comodat este un fel de 
contract de închiriere dar cu chirie zero... Nu e nevoie să fie autentificat la notar sau atestat 
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de un avocat (deși nu strică, ba chiar s-ar putea să existe Judecătorii care să pretindă asta, 
deși nu există bază legală expresă pentru o atare pretenție), trebuie însă obligatoriu să fie 
semnat de proprietar și de reprezentantul legal / împuternicitul asociației, să fie datat și să 
rezulte clar că prin acest contract proprietarul (sau alt titular legal al spațiului respectiv) este 
de acord ca acolo să fie sediul oficial al asociației, indicând eventual și durata contractului. 
Atenție la spațiile care sunt proprietatea comună devălmașă a soților sau sunt în 
coproprietatea obișnuită (pe cote parti) a mai multor persoane -  contractul de comodat 
trebuie semnat în acest caz de ambii soți (nu doar de soț sau soție) respectiv de toți 
coproprietarii sau cel ce semnează și în numele celorlalți să aibă în acest sens procură 
specială notarială. 
 
Modele de contract de comodat se pot găsi și pe Internet și se pot ușor adapta acestui caz 
specific. Este bine să fie stabilite clar și drepturile și obligațiile părților. De exemplu ar trebui 
clarificat dacă cel ce beneficiază de comodat va trebui sau nu să contribuie, și în ce 
proporție, la cheltuielile de întreținere / utilități pentru spațiul respectiv (apă-canal, energie 
electrică, încălzire, salubritate etc.). De asemenea e bine de stabilit clar cu privire la spațiul 
propriu-zis de sediu dacă dreptul de utilizare este exclusiv sau neexclusiv, dacă și în ce 
condiții va exista drept de acces la spații comune, dacă e cazul ( ex. hol, baie / grup 
sanitar, bucătărie, magazie, beci, garaj, curte...), dacă spațiul este nemobilat sau are 
anumite dotări de mobilier, aparatură de birotică sau conexiuni de telecomunicații și fac și 
acestea obiectul comodatului, dacă cel ce primește spațiul în comodat are dreptul și / sau 
obligația să facă anumite lucrări, și în ce condiții (de ex. instalare cablaje pentru rețele 
proprii de comunicație, cutie poștală proprie, firmă exterioară, instalație de supraveghere / 
alarmă, dispozitive de siguranță antiefracție suplimentare față de cele existente), și se pot 
pune și condiții privind persoanele, orarul și duratele de utilizare a sediului de către 
asociație și dacă și cum are proprietarul sau alt utilizator, dacă folosința este neexclusivă, 
știința și eventual și control cu privire la persoanele care utilizează sediul din partea 
asociației - de exemplu dacă și cine are chei / card / coduri de acces. 
 
De precizat că există și judecătorii care au solicitat sau au acceptat, în plus sau în loc de 
contractul de comodat, o declarație autentificată notarial, dată de proprietarul / titularul 
spațiului respectiv, cum că este de acord ca acolo să fie și sediul asociației, precizând sau 
nu și detaliile și condițiile acestui acord. 
 
Există desigur și alte posibilități de a dovedi sediul declarat - dar sunt mai rare sau mai 
puțin avantajoase. De exemplu există teoretic posibilitatea ca sediul să fie din start 
proprietatea asociației, dar e rarissim când cineva donează un spațiu unei asociații care 
abia se înființează. Sau se poate închiria un spațiu, dacă asociația are resursele necesare, 
caz în care se încheie un contract de închiriere între asociație și proprietarul sau 
uzufructuarul sau alt titular al spațiului ce are dreptul să îl închirieze, contract ce implică 
evident plata periodică a chiriei și impozitarea acesteia... De asemenea, este teoretic 
posibilă primirea unui spațiu în folosință gratuită de la o persoană juridică (de exemplu o 
instituție publică), caz în care se anexează decizia acelei instituții (act cu antet, număr și 
dată de înregistrare, semnătura reprezentantului legal și ștampila rotundă a instituției, plus 
eventualul contract încheiat în acest sens...) 
 
Dacă sediul declarat este într-un spațiu cu destinația de locuință, situat într-o clădire cu mai 
multe locuințe, va fi probabil nevoie de acordul scris al vecinilor care au pereți direcți cu 
apartamentul în cauză și de acordul asociației de proprietari (dat în condițiile stabilite de 
legislația privind locuințele respectiv cea privind asociațiile de proprietari, și de statutul 
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respectivei asociații - în acest sens trebuind luată legătura cu administratorul sau 
președintele asociației de proprietari în cauză). Practica nu este unitară în această privință, 
unele judecătorii necerând acordul vecinilor, ci doar al asociației de proprietari, altele 
necerând nici un acord în cazul asociațiilor și altor organizații non-profit, sau altele cerând 
doar în cazul în care nu s-a specificat că asociația nu va desfășura activitate specifică la 
sediu care să implice venirea acolo a altor persoane (membri, public...).  
 
 
10.  Plata și dovedirea achitării taxei judiciare de timbru  
 
Se va achita "taxa judiciară de timbru" de 100 lei în contul unității administrativ-teritoriale în 
cauză (municipiu, oraș, comuna în care își are sediul asociația). Achitarea se poate face la 
unitățile Poștei Române, sau / și la CEC, bănci, casieria Primăriei sau la alte instituții, în 
funcție și de convențiile încheiate de autorități cu diversele structuri care au infrastructură 
de încasare de fonduri. În acest sens ar trebui întrebat / verificat afișajul la Judecătorie sau 
/ și la Poștă sau întrebat la Primărie, deoarece au fost și probabil vor mai fi modificări în 
domeniul modului de plată a taxelor judiciare de timbru.  
 
În principiu nu este nevoie de cunoașterea și indicarea numărului de cont în care trebuie 
achitată taxa, pentru că este cunoscut de respectivele unități care fac încasările. E bine de 
știut că adesea există ghișeu poștal chiar în clădirea judecătoriei respective, putându-se 
achita acolo respectiva taxă judiciară de timbru. Se vor face minim trei (foto)copii ale 
chitanței respective (de plată a taxei judiciare de timbru), una urmând a fi păstrată în arhivă 
și una în contabilitatea asociației, deoarece originalul (și eventual și cel puțin o copie) va 
trebui anexat cererii ce trebuie depusă la Judecătorie și va rămâne acolo, la dosarul 
asociației.  
 
11.  Depunerea dosarului la judecătorie 
 
Când sunt gata toate actele și pregătirile amintite anterior, urmează depunerea dosarului la 
judecătoria de care aparține sediul declarat al asociației. În acest sens se completează, de 
către persoana desemnată prin actul constitutiv să se ocupe de obținerea personalității 
juridice, o cerere-tip (ANEXA 5), numită "cerere de înscriere în vederea dobândirii 
personalității juridice", în două exemplare. 
 
Se anexează (uneia dintre cele două exemplare ale cererii) următoarele acte:   
a) act constitutiv (3 exemplare originale atestate, dacă judecătoria nu a precizat că cere 
mai multe) 
b) statut (3 exemplare originale atestate, dacă judecătoria nu a precizat că cere mai multe) 
c) actele care fac dovada sediului: contractul de comodat sau închiriere, actul de atestare a 
proprietății celui care dă în comodat sau chirie acel spațiu (extras de carte funciară sau 
copie legalizată a actului de proprietate etc.). Eventual, în plus sau în loc de contractul de 
comodat, după cum cere judecătoria respectivă, va trebui depusă o declarație autentificată 
notarial a proprietarului spațiului cum că este de acord să funcționeze în spațiul său sediul 
asociației, și eventual va trebui, dacă e cazul și dacă se cere, și acordul scris al vecinilor și 
/ sau al asociației de proprietari. Toate aceste acte vor trebui depuse într-un exemplar 
original (deși unele judecătorii acceptă pentru actele de sediu și depunerea lor numai în 
copie certificată de petent sau, dimpotrivă, cer originalul și un număr de copii egal cu cel al 
exemplarelor de statut și act constitutiv depuse).  
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d) actele care fac dovada patrimoniului inițial: chitanța sau alt document echivalent emis de 
bancă, ce atestă depunerea patrimoniului inițial, în original, și, în funcție de practica 
judecătoriei în cauză, și în copie xerox în încă 2 exemplare sau numai copie xerox sau copii 
xerox ale chitanței (caz în care de regulă se cere prezentarea funcționarului de la ghișeu, 
spre confruntare, la cererea acestuia, a chitanței / documentul original sau chiar se 
pretinde reținerea temporară la dosar și a orginialului).  
e) certificatele de cazier fiscal ale membrilor fondatori (în original), cu precizarea că unele 
judecătorii solicită, în plus față de original, și câte 4 sau 5 seturi de copii). 
f) dovada disponibilității denumirii, eliberată de Ministerul Justiției, în original (dar unele 
judecătorii solicită, în plus față de original, și un număr de copii egal cu cel al exemplarelor 
de statut și act constitutiv depuse). 
g) chitanța de plată a taxei judiciare de timbru de 100 lei în original (dar unele judecătorii 
solicită, în plus față de original, și un număr de copii egal cu cel al exemplarelor de statut și 
act constitutiv depuse, sau, dimpotrivă, numai copie). 
De subliniat că toate actele de mai sus, când sunt menționate ca și "copii" [nu "copii 
legalizate"], referirea este la (foto)copii simple (numite popular "copii xerox"), dar pe care 
cel care le depune va face pe fiecare pagină mențiunea "conform cu originalul" și va semna 
pentru a atesta pe propria sa răspundere conformitatea cu originalul.   
 
De subliniat că este bine ca asociația să pastreze câte un exemplar (copie xerox) din toate 
actele din dosarul ce va fi depus la judecătorie. 
 
Dosarul se depune la registratura judecătoriei respective, adesea fiind un ghișeu distinct 
pentru "acțiunile noi". Concret, funcționarul va face de obicei o verificare a actelor din punct 
de vedere al formei (adică există cererea conform modelului prevăzut de lege și sunt 
anexate actele prevăzute de lege, în numărul cerut de exemplare), și apoi dă număr 
dosarului (aplicând ștampila judecătoriei, cu număr și dată de înregistrare) pe ambele 
exemplare din cerere, și înmânează reprezentantului asociației unul din exemplarele cererii 
de înscriere, ca dovadă a depunerii dosarului, dar în baza prevederilor actuale privind 
repartiția dosarelor cel mai probabil nu va preciza și termenul stabilit pentru judecarea 
cererii (în mod normal trei zile de la data înregistrării, cu judecare în "camera de consiliu" 
nu în "ședință publică" și fără citarea reprezentantului asociației) - căci de regulă termenul 
se stabilește ulterior, și se poate afla de pe portalul de Internet al instanțelor de judecată, 
găzduit de site-ul Ministerului Justiției, sau de la Arhiva Judecătoriei respective sau din 
computerele speciale din sediul Judecătoriei plasate pentru a permite publicului 
consultarea sistemului "ECRIS" care dă informații despre dosarele înregistrate la acea 
instanță. 
 
Teoretic cererea cu anexele ei se pot trimite la judecătorie și prin poștă sau curier autorizat, 
nu doar depune direct la registratură. Avantajul în acest caz este că nu este nevoie de o 
deplasare la sediul judecătoriei respective, dar dezavantajele posibile sunt mai multe, așa 
că în principiu nu este recomandat acest mod de procedare. Dacă totuși se recurge la el, 
se recomandă procedura cu "scrisoare cu valoare declarată", completând atent și detaliat 
nota de inventar și având grijă ca exemplarul / copia ștampilată de oficiul poștal să fie bine 
lizibilă și să fie corect scris expeditorul (persoana împuternicită de Adunarea Generală) și 
destinatarul (Judecătoria). 
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12.  Judecarea cererii de înscriere în vederea dobândirii 
personalității juridice 
 
Judecătoria este obligată să analizeze și să se pronunțe asupra cererii de înscriere 
depuse, în termen de trei zile de la înregistrarea ei. Din cauza marii aglomerări a instanțelor 
și din alte motive se întâmplă în practică destul de frecvent să nu se respecte acest termen 
foarte scurt....  
 
Există o practică încă neunitară, în sensul că diferă de la o judecătorie la alta. Astfel, de 
regulă, se analizează cererea asociației în "cameră de consiliu", nu în "ședință publică", și 
nici nu se citează reprezentantul asociației și nu se consideră că ar fi nevoie de prezența 
lui sau a altor persoane când judecătorul desemnat analizează dosarul. Se pare că mai 
sunt judecătorii care aplică procedura obișnuită, de judecare în ședință publică, specifică 
proceselor propriu-zise. Acestea citează asociația, strigă cauza în sala de judecată, acordă 
cuvântul reprezentantului asociației și procurorului, dacă sunt prezenți etc. Indiferent de 
procedura în care decurge analizarea de către judecător a cererii, dacă totul este în regulă, 
se pronunță o hotărâre judecătorească - numită "încheiere" sau "încheiere civilă" - de 
admitere a cererii și de dispunere a înscrierii asociației în Registrul Asociațiilor și 
Fundațiilor. 
 
Numai în mod excepțional, dacă ceva nu este în regulă în dosar, judecătorul în cauză 
amână decizia și trimite citație asociației, îi acordă termen ca să aducă actele lipsă sau să 
înlocuiască cele care nu sunt în regulă sau să ofere explicațiile necesare, și apoi se 
pronunță. În anumite cazuri se solicită și opinia Parchetului de pe lângă respectiva 
judecătorie. Contra unei eventuale respingeri a cererii se poate face apel, conform legii, ca 
în cazul atacării altor hotărâri judecătorești. Dar în practică se întâmplă foarte rar ca o 
cerere depusă de o asociație nou-înființată să fie respinsă și să se ajungă la apel, mai ales 
dacă dosarul depus era în regulă ca tip de acte și conținut al acestora sau asociația a 
remediat prompt eventualele lipsuri sau erori semnalate. Daca totuși se ajunge la apel, 
este recomandabil a se apela la serviciile unui avocat cu experiență în acest domeniu. 
Procedura apelului și celelalte informații despre o atare situație nu fac obiectul prezentului 
ghid, care e dedicat doar situațiilor tipice. 
 
Rezultatul judecării cererii depuse de asociație este de regulă pozitiv pentru aceasta, și 
poate fi aflat în mod normal cel mai rapid și comod de pe Internet, pe site-ul 
http://portal.just.ro accesând secțiunea dedicată judecătoriei respective, în subsecțiunea 
"dosare", cautând după numărul de dosar respectiv. Alternativa este să se întrebe la 
serviciul de arhivă al judecătoriei respective sau la grefierul care se ocupă de ONG-uri sau 
să se consulte registrele clasice ("condica de soluții") sau terminalele computerizate de la 
sediul Judecătoriei care afișează informațiile din sistemul de evidență ECRIS.. De regulă 
este un anumit grefier, care are un anumit orar pentru problemele legate de asociații și 
fundații, numai în anumite zile sau ore pe săptămână.  
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13.  Comunicarea și definitivarea hotărârii judecătorești de 
acordare a personalității juridice 
 
"Încheierea" (cum se numește în acest caz hotărârea judecătorească prin care s-a admis 
cererea asociației de înscriere în vederea dobândirii personalității juridice și s-a dispus 
înscrierea ei în registrul asociațiilor și fundațiilor), deși trebuie pronunțată în termen de trei 
zile de la înregistrarea cererii, se poate obține practic, ca și document oficial, numai după 
ce este redactată, ceea ce poate dura de la câteva zile la câteva săptămâni. Uneori prin 
depunerea unei "cereri de motivare" prin registratura judecătoriei, sau unor demersuri 
neoficiale de tip rugăminți și insistențe la grefierul care se ocupă de problemele asociațiilor 
și fundațiilor, se poate obține o urgentare a redactării ei... 
 
Un exemplar din această hotărâre judecătorească în principiu se comunică prin poștă sau 
curier al judecătoriei ("agent procedural"), la sediul declarat al asociației. În practică este 
mai bine și rapid să se deplaseze reprezentantul legal al asociației (sau cel desemnat de 
adunarea generală de constituire să se ocupe de obținerea personalității juridice, dacă e o 
persoană diferită) la sediul judecătoriei, la grefierul care se ocupă (și) de asociații și 
fundații, la biroul acestuia, în orarul anunțat pentru această problemă, și, legitimându-se cu 
actul de identitate, să preia personal un exemplar din hotărârea judecătorească, semnând 
de primire (dacă "încheierea" respectivă este deja redactată - în caz contrar va trebui să 
revină la o dată ulterioară).  
 
În mod normal, delegatul asociației primește înapoi, anexate la acel exemplar din hotărârea 
judecătorească, și câte un exemplar din documentele depuse la dosar (anexate "cererii de 
înscriere") - adică câte un exemplar din statut, actul constitutiv, și eventual și din dovezile 
de sediu și de patrimoniu inițial și eventual și din alte acte, dacă a depus mai multe 
exemplare din fiecare, cu mențiunea scrisă că sunt parte integrantă din încheiere și 
ștampilate pe o pagină măcar, sau ideal pe fiecare pagină, cu ștampila judecătoriei.  
 
Este de menționat că există judecătorii care nu anexează din oficiu decât statutul și actul 
constitutiv vizate, sau nimic din acest set de acte, ci așteaptă să fie solicitate de asociație, 
verbal sau în scris, copii certificate respectiv legalizate de la avocatul respectiv notarul care 
a atestat respectiv autentificat acele acte, sau pretind să se solicite și obțină de la 
judecătorie copii legalizate de pe respectivele înscrisuri prin procedura obișnuită, dar care 
implică depunerea unei cereri și plata unor taxe judiciare de timbru pentru fiecare pagină 
de document solicitat din dosarul respectiv... 
 
Trebuie ținut cont de faptul că hotărârea judecătorească primită în modul arătat mai sus nu 
este "definitivă", putând fi "atacată cu apel" în termenul precizat în cuprinsul acesteia, de la 
comunicare (sau de la pronunțare, dacă cei în cauză au fost de față, ceea ce de regulă nu 
este cazul). Noțiunea de "definitivă" a înlocuit cea de "irevocabilă" și de "definitivă și 
irevocabilă" care era folosită până la intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă la 
15.02.2013, moment din care noțiunea oficială corectă a redevenit cea de "definitivă", însă 
din diverse motive unele judecătorii utilizează în continuare terminologia definitivă și 
irevocabilă".  
 
Apel poate face atât asociația (care însă nu are nici un interes să atace hotărârea, dacă îi 
este favorabilă), cât și Parchetul (procurorul), pentru că și acestuia i se comunică (uneori 
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cu întârziere față de momentul în care este comunicată asociației) respectiva hotărâre. 
Parchetul face apel contra încheierii de admitere a cererii de înscriere a asociației numai în 
cazuri excepționale, când consideră că scopul, obiectivele sau mijloacele pe care și le 
propune asociația sunt contrare legii. În tot cazul, la ora actuală, nici instanța 
judecătorească, nici procurorul, nici vreun minister sau alta autoritate publică sau altă 
persoană, nu se pot opune înființării unei asociații pe motive de oportunitate, ci numai de 
legalitate. Dacă sunt erori în încheiere sau neclarități de exprimare ce pot crea probleme 
practice, se poate parcurge procedura de solicitare a îndreptării erorilor respectiv de 
lămurire a dispozitivului, proceduri ce însă nu fac obiectul prezentului ghid. 
 
Ca și pași concreți pentru obținerea hotărârii judecătorești definitive de acordare a 
personalității juridice și înscriere a asociației în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, se 
redactează mai întâi, în câte două exemplare, o serie de cereri: 
- cerere "de definitivare și eliberare de copii legalizate" a încheierii (conform modelului din 
ANEXA 6)  
- cerere de emitere a certificatului de înscriere (conform modelului din ANEXA 7)  
- cerere de eliberare a unui extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor (conform 
modelului din ANEXA 8) 
 
Apoi se achită taxele judiciare de timbru în numărul de chitanțe și sume ce rezultă din 
anexele susmenționate (la poștă sau la altă unitate - a se vedea precizările anterioare 
referitoare la plata taxelor judiciare de timbru) în numele asociației, către bugetul local al 
municipiului / sectorului / orașului / comunei unde e declarat sediul asociației. Ca și în cazul 
taxei judiciare de timbru anexate cererii de înscriere, și în acest caz se face câte o copie 
xerox de pe chitanțele respective. Copiile vor fi apoi introduse și păstrate în contabilitatea 
asociației, în locul originalelor chitanțelor, deoarece, în acest caz, originalele vor rămâne la 
judecătorie. Este una din puținele situații când în contabilitate e valabilă ca act justificativ 
copia xerox a documentului de plată, nu originalul. 
 
După circa o săptămână de când s-a comunicat (poștal sau prin preluare de către 
delegatul asociației direct de la grefa judecătoriei) hotărârea judecătorească respectivă, se 
depun prin registratură cererile anterior amintite, redactate conform modelelor din ANEXA 
6, 7 și 8 și însoțite fiecare de chitanța atestând plata taxei judiciare de timbru aferente. Se 
pare că există și Judecătorii unde se poate și chiar se obișnuiește să nu se depună cererile 
prin registratură ci se merge la grefierul responsabil de dosarele de ONG și acesta verifică 
dacă a expirat termenul în care se putea face apel contra acelei hotărâri și, dacă a fost 
comunicată și parchetului de minim 5 zile și nimeni nu a făcut apel, înseamnă că hotărârea 
respectivă a devenit "definitivă prin neapelare", și asociația a dobândit personalitate 
juridică, astfel încât acum mai trebuie doar obținute dovezile / actele care atestă acest 
lucru.  
 
Prin urmare, daca hotărârea a rămas definitivă prin neapelare, pe baza cererilor depuse 
anterior menționate, se va înmâna de către grefierul responsabil de probleme de asociații 
și fundații, de la care s-a obținut anterior încheierea civilă nedefinitivă, sub semnătura de 
primire, hotărârea judecătorească cu mențiunea "definitivă prin neapelare" în numărul de 
exemplare solicitat de petent, ștampilată de judecătorie, certificatul de înscriere (exemplar 
unic!) și extrasul din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor (RAF) în numărul de exemplare 
solicitat de petent.  
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"Certificatul de înscriere" este un document emis de judecătorie (și este oarecum un 
echivalent al "certificatului de înregistrare" pe care îl primesc operatorii economici de la 
Oficiul Registrului Comerțului). Este un text de numai câteva rânduri, pe o hârtie obișnuită, 
fără elemente de siguranță sau alte caracteristici speciale. De menționat că cererea de 
eliberare a certificatului de înscriere nu necesită anexarea nici unui alt înscris.  
 
Acest "Certificat de înscriere" (redactat pe formularul-model din ANEXA 9) poartă 
semnătura și ștampila judecătoriei și indică numărul și data la care asociația a fost înscrisă 
în registrul special ținut de judecătorie, numit "Registrul Asociațiilor și Fundațiilor" 
(Echivalentul "Registrului Comerțului" în care sunt înregistrate societățile "comerciale" și 
alte categorii de operatori economici). Deși după formă pare un act fără valoare ridicată, 
acest certificat trebuie păstrat cu multă atenție, fiind actul cu care se face dovada 
personalității juridice a asociației, a denumirii și sediului ei. 
 
Extrasul din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor nu este obligatoriu, dar poate fi util. 
Subliniem că se pare că există judecătorii care refuză eliberarea unui asemenea extras, 
considerând că el trebuie cerut numai prin Ministerul Justiției. 
 
 
14.  Proceduri ulterioare 
 
14.1  Confecționarea unei ștampile rotunde 
 
Deținerea și utilizarea unei ștampile rotunde (sau a unei ștampile în general) nu mai este 
demult obligatorie prin lege, și teoretic o asociație (și orice altă persoană juridică de drept 
privat) ar trebui să poată funcționa practic fără să aibă așa ceva. Însă din motive practice, 
pentru ca unele entități (nu autorități publice, căci lor legea le interzice expres să pretindă 
ștampilare) pretind încă ștampilarea unor acte (de exemplu firme de utilități, de telefonie 
mobilă....), e totuși recomadabilă confecționarea unei ștampile rotunde cu denumirea 
asociației.  
 
În acest sens, Asociația se va adresa unui atelier de profil (sunt multe active pe piață). 
Delegatul asociației e util să aibă asupra sa hotărârea judecătorească de acordare a 
personalității juridice și / sau certificatul de înregistrare fiscală și / sau certificatul de 
înscriere, în original sau copie legalizată, și o copie xerox simplă. Este de remarcat că 
anumite ateliere de confecționări ștampile solicită unul sau mai multe din actele amintite, 
altele nu solicită, nici măcar spre vedere, vreun act, sau solicită doar actul de identitate al 
persoanei care comandă ștampila.  
 
De obicei atelierul de ștampile le produce pe loc sau în câteva ore, rareori în 1-2 zile. 
Costul variază în funcție de tipul de ștampilă, calitate, formă, dimensiune, dacă e mono- 
sau bicoloră, dacă are și sigla asociației sau alte elemente grafice, dacă solicitantul a dus 
modelul în format digital sau trebuie să îl conceapă respectivul atelier, și desigur depinde și 
dacă este o firmă "ieftină" sau "scumpă".  
 
14.2  Obținerea certificatului de înregistrare fiscală  
 
Reprezentantul legal al asociației sau un împuternicit al acestuia va merge la organul fiscal 
de care aparține sediul asociației (administrație județeană a finanțelor publice, serviciu 
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municipal fiscal etc. - fostele "Administrații financiare ale..."), având asupra sa actele 
constitutive în original (hotărârea judecătorească definitivă, statutul și actul constitutiv 
vizate de Judecătorie, dovada de sediu și de patrimoniu inițial, certificatul de înscriere) și 
recomandabil un set de copii xerox de pe acestea, certificate de el ca fiind conforme cu 
originalul (prin trecerea mențiunii respective și semnare pe fiecare pagina).  
 
Se va completa formularul-tip de declarație de înregistrare fiscală, în două exemplare. 
Formularul are cod 010 și se obține de la respectivul organ fiscal sau, și mai bine, se 
descarcă de pe site-ul de Internet al Agenției Națională de Administrare Fiscală, în format 
.pdf: http://www.anaf.ro (secțiunea "asistență contribuabili" subsecțiunea "legislație" sub-
subsecțiunea "Formulare Fiscale și ghid de completare"). Formularul respectiv are 
instrucțiuni detaliate de completare. Pare stufos dar numai puține rubrici vor trebui 
completate în acest stadiu inițial al asociației.  
 
La rubrica numită "codul CAEN" se va trece codul în care se încadrează cel mai bine 
principala activitate pe care o desfășoară asociația, conform scopului, obiectivelor și 
mijloacelor / activităților prevăzute în statut. CAEN-ul este o clasificare statistică a 
activităților (nu doar a celor propriu-zis economice, deși titlul așa sugerează). Toate 
asociațiile, cu câteva excepții (cluburile sportive, asociațiile ce fac strângere de fonduri în 
scopuri caritabile / pentru asistență socială, asociațiile ce constituie o organizație artistică 
profesionistă, asociațiile constituite pe bază de legi speciale) se încadrează în CAEN rev.2 
secțiunea S "Alte activități de servicii" diviziunea 94 "Activități asociative diverse" grupa 949 
"Alte activități asociative" clasa / codul 9499 "Activități ale altor organizații n.c.a." și deci 
trebuie înregistrate ca având codul CAEN 9499. Codul CAEN va trebui cunoscut și înscris 
și pe alte formulare ce trebuie depuse cu diverse ocazii, dar nu are importanța esențială pe 
care o are la operatorii economici, unde este înscris și în statut. 
 
Există și unele opinii izolate, pe care nu le împărtășim, potrivit cărora asociațiile "de servicii" 
care desfășoară activități de tip non-profit în domenii sau de natura celor desfășurate 
contra cost de operatori economici ar trebui să își înscrie CAEN-ul corespunzător acelui tip 
de activitate economică, sau / și că asociațiile care desfășoară și activități economice 
directe ar trebui să le precizeze în actele constitutive inclusiv codul CAEN respectiv. În 
schimb cu privire la organizațiile de tip militant și de loisir nu știm să existe nici cel mai mici 
dubiu privind faptul că se încadrează numai în codul CAEN 9499 amintit. 
 
Se va depune deci în două exemplare, semnate de reprezentantul legal (și ștampilate cu 
ștampila rotundă a asociației, dacă s-a confecționat una), declarația de înregistrare fiscală 
completată pe formularul tip 010 la care se va anexa setul de copii de acte constitutive, și 
se vor prezenta funcționarului respectiv, actele originale. Acesta le va confrunta cu copiile 
și le va restitui împreună cu un exemplar al cererii, pe care este aplicată ștampila organului 
fiscal, cu numărul și data de înregistare a cererii. La depunere se va întreba și afla care 
este termenul în care va putea fi ridicat certificatul de înregistrare fiscală și ghișeul și orarul 
acestuia, în cazul în care nu se emite pe loc sau imediat certificatul. De precizat că unii 
funcționari nu solicită spre vedere și verificare actele originale iar alții pretind să se facă în 
fața lor copiile sau certificarea lor, deci e util de întrebat din timp la acel organ fiscal care 
este practica lor în această privință. De știut că uneori se face de către organul fiscal o 
verificare foarte riguroasă, chiar mai riguroasă decât a făcut-o instanța, de exemplu cu 
privire la documentele care atestă sediul (clauzele contractului de comodat sau închiriere / 
subînchiriere, extrasul de carte funciară...).  
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După expirarea termenului (aflat anterior) de procesare a declarației se va reveni la organul 
fiscal respectiv la ghișeul indicat, cu copia cererii (pe care figurează numărul de 
înregistrare), în cazul în care au anunțat că nu emit pe loc certificatul. Se va primi 
"certificatul de înregistrare fiscală" al asociației, care cuprinde "codul de identificare fiscală" 
(CIF) care îi este atribuit (echivalentul CUI-ului de la firme), delegatul asociației semnând 
de primire. 
 
Este recomandabil să se facă mai multe copii xerox (simple) dar și câteva copii legalizate 
(la un notar public) ale acestui certificat de înregistrare fiscală, iar apoi originalul să fie 
păstrat foarte atent și în siguranță, fără a fi înmânat vreodată altcuiva decât tot organului 
fiscal, în caz că trebuie făcută o modificare / preschimbare, dacă intervine o modificare de 
sediu sau denumire a asociației. 
 
14.3  Angajarea unui contabil 
 
Actuala legislație impune din păcate tuturor asociațiilor să țină "contabilitate în partidă 
dublă", una destul de complicată și diferită de cea pe care o țin societățile "comerciale" și 
respectiv instituțiile publice, motiv pentru care nu sunt ușor de găsit contabili care să știe să 
țină contabilitate pentru asociații și să o facă pro bono (gratis) sau la preț accesibil.  
 
Merită totuși încercată găsirea unui contabil care să accepte să presteze, cel puțin pentru 
început, serviciile de contabilitate necesare asociației în regim de voluntariat, mai ales ca 
inițial asociația nou-înființată va avea probabil operații patrimoniale puține și simple...  
 
14.4  Activarea contului bancar 
 
Dacă asociația este mulțumită de condițiile oferite de banca la care a depus patrimoniul 
inițial, ea va rămâne în continuare client al acesteia, urmând doar să se facă activarea 
conturilor bancare. În acest sens, se va prezenta la bancă, personal, reprezentantul legal al 
asociației, așa cum figurează în actele constitutive (de exemplu președintele sau directorul 
executiv), plus celelalte eventuale persoane care vor avea "drept de semnătură" în bancă 
(dacă nu sunt deja în evidența băncii ca și clienți în nume personal sau cu drept de 
semnătură pe conturile altei persoane), având toți asupra lor actele de identitate.  
 
Reprezentantul legal va avea asupra sa și va prezenta băncii în original și celelalte acte 
nedepuse la depunerea patrimoniului inițial (unele obținute de asociație între timp): dovada 
de sediu (dacă nu s-a depus deja), hotărârea judecătorească definitivă, certificatul de 
înscriere și certificatul de înregistrare fiscală. De asemenea, se va depune la bancă un set 
de copii ale respectivelor acte, sau banca își va realiza ea pe loc cu mijloace proprii copiile. 
Dacă banca solicită, reprezentantul legal al asociației va certifica conformitatea acestor 
copii cu originalul prin semnarea copiilor pe fiecare pagină.  
 
Se vor face formalitățile de deschidere (sau activare / transformare, dacă se consideră deja 
deschise) a conturilor în lei și eventual și în valută (de regulă în EUR și / sau altă valută cu 
care asociația estimează că va opera), completând cererile respective și achitând 
eventuale taxe, conform procedurilor băncii în cauză, inclusiv stabilirea persoanelor "cu 
drept de semnătură" din partea asociației și stabilirea puterilor fiecăruia, și predarea 
specimenelor de semnături. Dacă se dorește din start, se vor face și formalitățile pentru 
Internet Banking, pentru emiterea de carduri, pentru primire de aplicații pe smartphone, 
pentru plăți utilizând telefonul, pentru primit alerte SMS etc. în funcție de interesele 
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asociației și de oferta băncii, cu atenție la costurile suplimentare pe care de regulă le 
implică asemenea facilități. 
 
Și de această dată se recomandă ca asociația să obțină și păstreze câte o copie de pe 
fiecare document completat sau semnat la bancă, precum și "condițiile generale de 
afaceri" și alte documente care reglementează relația contractuală cu banca respectivă, 
dacă nu este deja în posesia lor sau dacă acestea s-au modificat între timp, în intervalul 
scurs de la depunerea patrimoniului inițial, și respectiv cele corespunzătoare noilor servicii 
suplimentare convenite.  
 
14.5  Recuperarea patrimoniului inițial depus la altă bancă 
 
În cazul în care asociația, după dobândirea personalității juridice, s-a decis să își deschidă 
și opereze conturile bancare la o altă bancă decât cea la care a depus patrimoniul inițial, va 
deschide mai întâi conturi la banca aleasă (a se vedea pentru alegerea ei și pentru 
deschiderea acestor conturi precizările din subcapitolele anterioare), și apoi se va face 
transferul patrimoniului inițial în noul cont bancar deschis. 
 
În acest sens, reprezentantul legal al asociației se va prezenta la banca unde fusese depus 
patrimoniul inițial având asupra sa actul de identitate, hotărârea judecătorească definitivă și 
certificatul de înscriere, plus eventual și certificatul de înregistrare fiscală și actele 
constitutive ale asociației, în original. Va face formalitățile de transfer conform tipicului 
băncii respective (probabil completarea, semnarea și ștampilarea unui ordin de plată) și 
eventual formalitățile de închidere a conturilor la banca la care se depusese patrimoniul 
inițial, dacă nu se mai dorește continuarea relației cu aceasta.  
 
Odată ajunsă în contul bancar curent în lei al asociației suma reprezentând patrimoniul 
inițial (eventual diminuată cu valoarea taxelor și comisioanelor percepute de banca la care 
a fost inițial depusă, dacă ele nu au fost achitate separat), această sumă se poate ridica în 
numerar sau poate fi utilizată la efectuarea de plăți prin virament sau în alte moduri 
specifice, conform condițiilor prevăzute de lege și respectiv agreate cu banca  (sub 
aspectul plafoanelor de plăți și de ridicare de numerar, termenelor, comisioanelor, sumelor 
minime ce trebuie să existe în cont etc.)  
 
14.6  Procurarea formularisticii financiar-contabile obligatorii 
 
Odată cu abolirea "regimului special", atât ca tipărire, cât și ca numerotare / înseriere în 
materia formularelor și documentelor financiar-contabile, este posibil ca fiecare să își 
conceapă, redacteze și listeze treptat, după necesități, registre, formulare sau documente 
financiar-contabile gata completate, respectând normele legale în domeniu. Totuși, pentru 
o asociație mică și / sau la început de drum, poate fi mai avantajoasă achiziționarea unor 
formulare nepersonalizate sau comandarea unora personalizate, pe suport de hârtie, și 
completarea lor în mod clasic.  
 
Astfel, se recomandă pentru început să se achiziționeze, de la librării sau alte unități care 
comercializează sau produc tipizate nepersonalizate sau personalizate la comandă, câteva 
chitanțiere (2-4 bucăți, preferabil pe hârtie autocopiativă, cu câte trei exemplare pe set), un 
facturier (o bucată, preferabil pe hârtie autocopiativă, cu câte trei exemplare pe set), un 
registru-jurnal și un registru-inventar, un registru de casă, și eventual alte documente 
tipizate financiar-contabile obligatorii sau opționale și considerate necesare, cum ar fi un 
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bloc de ordine de deplasare, unul de dispoziții de încasare/plată, formulare de note 
contabile și balanțe de verificare etc. (În acest sens este recomandabil a se consulta un 
contabil priceput la contabilitatea organizațiilor non-profit, și ținut cont de modificările 
repetate ale legislației financiar-contabile).  
 
14.7  Aflarea numărului de înregistrare în Registrul Național ONG 
 
Se va înainta cerere la Ministrul Justiției pentru ca acesta să comunice ce număr a atribuit 
asociației în Registrul Național al Persoanelor Juridice Fără Scop Patrimonial (numit în 
limbaj curent "Registrul național ONG"). 
 
Nu există un model sau formular-tip de cerere. Cererea se va face în scris, va conține 
datele de identificare ale asociației (denumire, sediu, numărul și data încheierii 
judecătorești de admitere a cererii de înscriere, denumirea judecătoriei și numărul de 
înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor), solicitarea de comunicare a numărului de 
înscriere în Registrul Național ONG, semnătura reprezentantului legal al asociației și 
eventual amprenta ștampilei asociației. Cererea poate arăta, de exemplu, ca cea din 
ANEXA 10. Cererea se va depune la registratura ministerului sau se va trimite prin poștă 
(destinatar: Ministerul Justiției, str. Apolodor nr.17 sector 5, București). Ca răspuns la 
cerere, ministerul va trimite prin poștă o adeverință sau un extras din registru, care certifică 
ce număr a fost atribuit asociației în Registrul Național ONG.  
 
Este de subliniat că obținerea acestei adeverințe nu este supusă niciunei taxe. De 
asemenea este de știut că acel număr din Registrul național ONG diferă de regulă de 
numărul de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecătorie (număr care 
este deja cunoscut din Certificatul de Înscriere). Trebuie precizat că, informal, se poate de 
obicei afla numărul respectiv și de pe site-ul Ministerului Justiției, www.just.ro, dar 
informațiile de pe acel site sunt greu de urmărit și sunt actualizate cu întârziere și lacune, 
iar informația afișată acolo nu are o forță oficială doveditoare așa cum are adeverința 
emisă de către minister pe suport de hârtie, cu semnătură și ștampilă.   
 
14.8  Luare în evidența diverselor autorități publice 
 
Asociația este obligată să trimită o notificare, în scop de evidență, la Oficiul Național de 
Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) conform modelului din ANEXA 11. 
Poate părea ciudat pentru o asociație non-profit la început de drum, dar este o formalitate 
care trebuie îndeplinită, deși poate fi considerată un exces de zel al autorităților, pentru că 
de regulă asociația nici nu va ajunge în situația de a trebui să trimită vreo raportare la 
ONPCSB, pentru că, dacă nu este o organizație-paravan pentru acțiuni dubioase din punct 
de vedere moral și legal, este puțin probabil să facă operații bănești cu numerar în valoare 
de peste 15.000 EUR - majoritatea fiind interzise de normele legale privind plafonarea 
operațiunilor cu numerar - sau să fie implicată în alte asemenea chestiuni care pun 
problema verificării în scopul evitării spălării banilor și finanțării unor activități ilegale și care 
nu sunt derulate prin conturi bancare (pentru că în acel caz eventualele raportări le fac 
direct băncile, nemaifiind obligată asociația să le raporteze la ONPCSB).  
 
De asemenea, este recomandabil ca asociația să își notifice existența și interesul la 
autoritățile publice în a căror domeniu de competență activează - de exemplu ministere, 
agenții și autorități naționale, respectiv autorități locale (primării, consilii județene). Nu 
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există un formular-tip sau model oficial în acest sens. Se poate folosi ca model exemplul 
din ANEXA 12.    
 
Este util ca asociația, dacă este de tip militant / adovocacy / watchdog, să își notifice 
interesul de a fi informată din oficiu cu privire la proiectele de acte normative pe care 
diversele autorități publice le elaborează în domeniul ei de interes, depunând în acest sens 
la autoritățile vizate notificări. Nu există un formular-tip sau model oficial în acest sens, dar 
se poate folosi ca model exemplul din ANEXA 13. 
 

* * * 
 
În acest stadiu, procedura de "naștere" și organizare inițială esențială a asociației este 
încheiată și ea se poate dedica activității propriu-zise pentru care a fost înființată.... 
 
De obicei, toate procedurile expuse anterior durează în total între câteva săptămâni și 
câteva luni, în funcție de mai mulți factori, dintre care unii nu depind de cei care înființează 
asociația. Costurile totale se ridică la câteva sute de lei, dacă asociația a căutat și găsit un 
avocat care practică onorarii relativ reduse pentru atestarea actelor constitutive (restul 
costurilor fiind practic fixe) dacă acestea sunt deja bine redactate și din punctul său de 
vedere și asociația se ocupă de toate celelalte aspecte de procedură.  
 
O idee bună este ca cei ce intenționează să înființeze asociația să ia legătura cu o 
asociație din aceeași localitate care și-a obținut recent personalitatea juridică și să afle de 
la aceasta concret de ce documente și în câte exemplare au avut nevoie, ce probleme au 
întâmpinat și cum le-au rezolvat etc.   
 
Desigur, o cale facilă dar ceva mai costisitoare pentru fondatori este să angajeze un 
avocat, cu condiția să fie priceput la asemenea chestiuni, ceea ce nu este regula ci mai 
degrabă excepția în acest domeniu, dar dă mai multă viteză și siguranță demersului de 
înființare a asociației. Dacă există situații specifice ce ies din cadrul variantei simple / tip de 
asociație descrisă în prezentul ghid, înființarea asociației fără apelul la consultanță de 
specialitate va fi mult mai dificilă și probabil o atare opțiune de "descurcat pe cont propriu" 
va fi pentru fondatori ineficientă ca timp și probabil și financiar... 
 
A se ține cont că, în funcție de specificul activității desfășurate, asociația nou-înființată ar 
putea avea nevoie de diverse alte autorizații sau avize de funcționare și ar putea avea 
diverse obligații de depunere a unor declarații sau transmitere de informații, situația 
trebuind analizată de la caz la caz.  
 
Cluj-Napoca, 20.09.2018 
 
av. Radu Mititean     
director executiv - Asociația turistică sportivă civică și ecologistă CLUBUL DE CICLOTURISM "NAPOCA" (CCN) 
avocat partener / asociat -  MUREȘAN MITITEAN CLEJA - Societate Civilă de Avocați (MMC) 
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15. ANEXE: 
 
ANEXA  1:  Model de Act Constitutiv  
 
ANEXA  2:  Model de Statut 
 
ANEXA  3:  Formular-tip pentru Cerere pentru acordarea disponibilității denumirii  
 
ANEXA  4:  Model de Dovadă a disponibilității denumirii emisă de Ministerul Justiției 
 
ANEXA  5:  Formular-tip pentru Cerere de înscriere în vederea dobândirii   
  personalității juridice 
 
ANEXA  6:  Model de Cerere de definitivare a hotărârii judecătorești și eliberare copii 
  legalizate 
 
ANEXA  7:  Model de Cerere de emitere a Certificatului de înscriere 
 
ANEXA  8:  Model de Cerere eliberare extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor 
 
ANEXA  9:  Model de Certificat de înscriere emis de judecătorie 
 
ANEXA 10:  Model de Cerere de comunicare a numărului de înscriere în Registrul  
  Național ONG 
 
ANEXA 11:  Model de Notificare către ONPCSB 
 
ANEXA 12:  Model de Cerere de luare în evidența autorității ca asociație activă în  
  domeniul respectiv  
 
ANEXA 13:  Model de Cerere de luare în evidență ca parte interesată conform Legii 
  52 / 2003 
 
ANEXA 14:  Ordonanța Guvernului nr. 26 / 2000 cu privire la asociații și fundații (extras) 
 
ANEXA 15:  Codul Civil (extras) 
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ANEXA 1 - Model de Act Constitutiv 
MODEL: 

 
ACT CONSTITUTIV 

al Asociației ***************** 
 
Subsemnații: [enumerarea membrilor fondatori, cu nume de familie si prenume], 
  
fiind interesați de [domeniul / problemele / motivația etc. care îi determină să înființeze 
asociația], 

 
în baza dreptului constituțional de liberă asociere și a dispozițiilor Ordonanței Guvernului  
nr. 26 / 2000 cu privire la asociații și fundații și ale Codului Civil,  

 
ne constituim într-o asociație cu denumirea [.......] numită pe scurt [...], al cărei scop va fi 
[.....] 

 
[...] va avea forma juridică de asociație, persoană juridică română de drept privat, cu 
caracter nelucrativ și nepartizană politic, urmând a funcționa pe termen nedeterminat.  

 
Sediul [...] este în [adresa]. 

 
Cu unanimitate / majoritate de voturi, subsemnații, în calitate de Adunare Generală a 
asociației [...], în ședința de constituire, am decis succesiv următoarele: 

 
1. Se declară constituită [....]. 

 
2. Membrii fondatori ai asociației sunt semnatarii prezentului Act Constitutiv.  

 
3. Se aprobă STATUTUL asociației, care va fi semnat de toți membrii fondatori și va fi 
atestat avocațial separat. 

 
4. Se constituie patrimoniul inițial al asociației, în valoare de [....] lei, subscris integral în 
numerar, subscrieri făcute de toți membrii fondatori în cote egale de câte [...] lei. 

 
5. Se declară ales Consiliul Director al asociație, în următoarea componentă: 

 
[se enumeră membrii acestuia, precizând la fiecare: funcția, nume de familie și prenume, 
CNP, domiciliu, act identitate tip, serie și nr, ocupație] 

 
6. Se declară ales cenzorul asociației, în persoana: [nume de familie și prenume, CNP, 
domiciliu, act identitate tip, serie și nr, ocupație] 

 
7. Împuternicim pe: [nume de familie și prenume, CNP, domiciliu, act identitate tip, serie și 
nr, ocupație] să ne reprezinte și să efectueze pentru și în numele nostru toate demersurile 
legale pentru dobândirea personalității juridice a asociației. 
 
Prezentul Act Constitutiv a fost încheiat cu ocazia ședinței Adunării Generale a [...] care a 
avut loc la [...], în data de [...], este semnat de toți membrii fondatori în 5 exemplare 
originale și este atestat avocațial. 
 
Semnează: [....] 
[tabel cu nr. crt, nume de familie, prenume, CNP, domiciliu, tip, serie și nr. act identitate, 
semnatură] 
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ANEXA 2 - Model de Statut 
 

MODEL : 
 

STATUTUL 
Asociației ***************** 

 
 
Cap.1. - Generalități 
 
Art.1. – Se înființează o asociație cu denumirea Asociația ******************, menționată în 
continuare sub forma scurtă / acronimul denumirii oficiale: *****. 
Art.2. - ***** este o persoană juridică română de drept privat. 
Art.3. - ***** s-a înființat și funcționează în conformitate cu legislația română privind 
persoanele juridice în general și cea privind asociațiile și fundațiile în particular.  
Art.4. – ***** a luat ființă la data de ___________ și va funcționa pe termen nedeterminat. 
Art.5. – ***** este rezultatul exercitării dreptului de liberă asociere de către membrii săi, 
persoane fizice, a căror listă este prevăzută în Anexa 1, care face parte integrantă din 
prezentul Statut  
Art.6. – Sediul Asociației este prevăzut în Anexa 2, care face parte integrantă din prezentul 
Statut. 
Art.7. – ***** nu are scop lucrativ, este nepartizană politic și acționează în beneficiu public 
[și / sau mutual nepatrimonial al membrilor ei].  
 
Cap.2. - Scopul si obiectivele asociatiei 
 
Art.8. - Scopul ***** este ____________________________________. 
Art.9. - Obiectivele ***** sunt: 
(1) ____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
(2) ____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
(3) ____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
(4) ____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
(5) ____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
(6) ____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
(7) ____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Art.10. – Mijloacele prin care ***** urmărește atingerea scopului și obiectivelor sale sunt: 
(1) ____________________________________________________________________ 
(2) ____________________________________________________________________ 
(3) ____________________________________________________________________ 
(4) ____________________________________________________________________ 
(5) ____________________________________________________________________ 
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(6) ____________________________________________________________________ 
(7) ____________________________________________________________________ 
(8) ____________________________________________________________________ 
(9) ____________________________________________________________________ 
(10) ___________________________________________________________________ 
(11) ___________________________________________________________________ 
(12) ___________________________________________________________________ 
(13) ___________________________________________________________________ 
(14) ___________________________________________________________________ 
Art.11. – ***** se bazează în organizarea și funcționarea sa pe principiile: _____________ 
________________________________________________________________________  
________________________________________ [exemple: inițiativei, implicării și 
cooperării, voluntariatului, prieteniei, respectului și sprijinului reciproc, transparenței, 
echității, competenței, responsabilității,  principialității, legalității, durabilității, 
multilateralității....]. 
 
Cap. 3. – Membrii 
 
Art.12. – Membrii sunt persoane fizice care sunt interesate să activeze în scopul *****, cer 
să devină membri, aderă la prevederile prezentului statut și primesc această calitate. 
Art.13. – Membrii ***** au următoarele drepturi generale: 
- să aleagă și să fie aleși în structurile de conducere și control ale *****; 
- să participe cu drept de vot la sesiunile Adunării Generale a *****; 
- să inițieze și să participe la acțiunile organizate de către *****; 
- să aibă acces la informații privind organizarea și activitatea *****  
- să aibă acces la informații de profil deținute de și facilități oferite de *****; 
- să se retragă liber din *****. 
- să beneficieze de celelalte avantaje oferite de ***** membrilor săi. 
Art.14.- Membrii ***** au următoarele obligații generale:  
- să respecte Statutul, Regulamentul Intern, hotărârile Adunării Generale și Consiliului 

Director; 
- să activeze, pe bază de voluntariat, pentru realizarea scopului și obiectivelor *****; 
- să achite la timp cotizația anuală și celelalte contribuții stabilite; 
- să nu aducă daune materiale sau morale ***** sau membrilor ***** și, dacă totuși s-au 

produs, să le repare; 
- să transmită ***** informații utile de interes specific domeniului ei de activitate; 
- să notifice orice modificări privind datele personale. 
Art.15. – Sancțiunile aplicate membrilor ***** sunt: 
- avertisment; 
- suspendare; 
- excludere. 
Art.16 - Sancțiunile se aplică pentru încălcarea prevederilor Statutului și Regulamentului 
Intern. 
Art.17 - Aplicarea și revocarea sancțiunilor se hotărăște de către: 
- Consiliul Director - în cazul avertismentului și suspendării; 
- Adunarea Generală - în cazul excluderii. 
Art.18. – Încetarea calității de membru are loc în următoarele condiții: 
- retragere; 
- excludere; 
- deces sau altă cauză de pierdere a capacității juridice civile depline de exercițiu. 
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Art.19 - Încetarea calității de membru atrage automat încetarea oricăror împuterniciri, 
funcții sau alte calități conferite în calitate de membru *****. 
Art.20. – Relațiile ***** cu membrii sunt supuse următoarelor principii: 
- ***** nu intervine în problemele personale ale membrilor și nu afectează relațiile 

acestora cu terții. 
- Membrii păstrează întreaga libertate de acțiune, în măsura în care nu activează contrar 

scopului și obiectivelor *****. 
 
Cap. 4. – Adunarea Generală a ***** 
 
Art.21. – Adunarea Generală este organul suprem de conducere al *****. 
Art.22. - Adunarea Generală este formată din totalitatea membrilor *****. 
Art.23. - La sesiunile Adunării Generale pot asista și alte persoane, cu acceptul Adunării 
Generale. 
Art.24. - Toți membrii au drept de vot egal în Adunarea Generală.  
Art.25. - Adunarea Generală se reunește în sesiuni ordinare sau extraordinare. 
Art.26. - Adunarea Generală se convoacă în sesiune ordinară o dată pe an, în cursul 
primului trimestru, iar în sesiune extraordinară de câte ori este necesar. 
Art.27 -  Adunarea Generală se convoacă de către Consiliul Director, Cenzor / Comisie de 
Cenzori sau direct de către minimum 1/3 din membri. 
Art.28 - Adunarea Generală se convoacă prin invitație scrisă trimisă tuturor membrilor, cu 
minimum 15 de zile înainte, cu precizarea datei, orei, locului, duratei maxime și proiectului 
ordinii de zi și a datei, orei și locului reconvocării în caz de neîntrunire a cvorumului. 
Art.29. - Adunarea Generală este statutar întrunită dacă sunt prezenți peste jumătate 
dintre membri. Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, Adunarea 
Generală  este reconvocată în termenul specificat, ce trebuie să fie între 7 și 21 de zile, cu 
același proiect de ordine de zi. La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră 
valabil întrunită, indiferent de numărul membrilor prezenți. 
Art.30. – Atribuțiile Adunării Generale: 
- Adoptă și modifică Statutul și Regulamentul Intern al *****, cu excepția modificării 

sediului și listei membrilor (ce pot fi decise și de Consiliul Director); 
- Alege și demite Consiliul Director sau pe unii din membrii acestuia și cenzorul / comisia 

de cenzori*****; 
- Analizează rapoartele anuale de activitate ale Consiliului Director și cenzorului și alte 

informări și propuneri ce-i sunt înaintate și decide asupra acestora; 
- Aprobă situațiile financiare anuale; 
- Verifică activitatea Consiliului Director și Cenzorului / Comisiei de Cenzori, modifică sau 

anulează hotărârile și actele acestora considerate inadecvate și decide descărcarea lor; 
- Aplică sancțiunea de excludere; 
- Stabilește și modifică cuantumul cotizației anuale și instituie și modifică alte contribuții, 

dupa necesități; 
- Soluționează în ultimă instanță litigiile dintre membri, din interiorul Consiliului Director 

sau dintre Consiliul Director și Cenzor / Comisia de Cenzori sau dintre membri și 
Consiliul Director; 

- Stabilește și modifică strategia, bugetul și programul de activitate anual 
- Stabilește și modifică însemnele *****; 
- Hotărăște fuziunea, divizarea sau dizolvarea ***** și măsurile ce decurg din aceasta, 

conform legii; 
- Decide asupra tuturor celorlalte probleme, a căror rezolvare nu intră expres în atribuțiile 

Consiliului Director sau altor organe; 
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Art.31. – Hotărârile Adunării Generale se adoptă prin vot, cu majoritate simplă (peste 
jumătate din totalul voturilor exprimate ale membrilor prezenți). Excepție fac hotărârile 
privind adoptarea și modificarea Statutului și excluderea unor membri, ce necesită 
majoritate absolută (peste jumătate din totalul voturilor exprimate plus neexprimate ale 
membrilor prezenți) și cele privind modificarea scopului, fuziunea, divizarea sau dizolvarea 
*****, ce necesită majoritate calificată de minim 2/3 din totalul voturilor exprimate plus 
neexprimate ale membrilor prezenți plus absenți.  
Art.32. – Hotărârile Adunării Generale se adoptă prin vot deschis, cu excepția voturilor 
privind persoane fizice (alegeri, sancțiuni) când votul este secret. Adunarea Generală 
poate decide vot secret și în alte probleme.  
Art.33. - Nu pot participa la vot cei care în acea chestiune sunt interesați personal sau prin 
șot, rude sau afini până la gradul IV inclusiv sau sunt în alt fel în conflict de interese, 
conform legii.  
Art.34 - Hotărârile Adunării Generale intră în vigoare imediat pentru membrii prezenți, 
dacă nu s-a stipulat o dată ulterioară, și sunt obligatorii, inclusiv pentru cei care au lipsit la 
ședință sau au votat contra. Aceștia le pot ataca în instanță, în condițiile legii, dacă le 
consideră nestatutare sau ilegale, în termen de 15 zile de la adoptare sau, după caz, de la 
data luării lor la cunoștință. 
Art.35. – Hotărârile Adunării Generale se consemnează în procesul-verbal de ședință, ce 
trebuie semnat de minim trei participanți la ședință, dintre care minim unul trebuie să nu 
facă parte din Consiliul Director, dacă există un asemenea membru prezent. 
Art.36. – Alte detalii privind organizarea și funcționarea Adunării Generale se stabilesc prin 
Regulamentul Intern. 
 
Cap. 5. – Consiliul Director 
 
Art.37. – Consiliul Director al ***** este ales de către Adunarea Generală, pe o perioadă de 
2 ani, și se compune din 3 persoane: 
- președintele *****; 
- 2 vicepreședinți ai *****; 
Art.38. – Membrii Consiliului Director trebuie să fie membri ***** și vor activa în această 
calitate în relație cu ***** neremunerați, aplicându-se, prin asemănare, regulile contractului 
de mandat cu titlu gratuit, diligența și prudența lor trebuind să fie cea a unor buni 
proprietari, iar în caz de acte sau fapte ilicite adoptate sau comise cu ocazia exercitării 
funcției, răspunderea este personală și solidară atât față de terți cât și față de *****. 
Art.39. – Atribuțiile Consiliului Director: 
- Convoacă Adunarea Generală; 
- Aprobă primirea de noi membri în *****; 
- Aplică și revocă sancțiunile de avertisment și suspendare; 
- Adoptă și prezintă anual în fața Adunării Generale raportul de activitate și raportul 

financiar / situațiile financiare anuale pe anul precedent și proiectul de buget și de 
program de activitate pe anul respectiv, precum și alte informări și propuneri; 

- Stabilește organigrama aparatului executiv al ***** și fișa postului pentru personalul 
angajat, ca salariat, voluntar sau alt statut. 

- Angajează personalul salariat, precum și personalul voluntar cu funcții de conducere,  
- Aprobă concediul, recompensele și sancțiunile și ia toate celelalte măsuri și decizii cu 

privire la personalul remunerat cu funcții de conducere și cu privire la membrii 
Consiliului Director indiferent de postul pe care activează 

- Aprobă condițiile de angajare și confirmă ulterior nominal angajarea și condițiile legate 
de personalul de execuție, membru sau nemembru, salariat sau / și voluntar al *****; 
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- Controlează activitatea Președintelui și aprobă anticipat sau, după caz, confirmă 
deciziile și actele acestuia, modificând sau anulând cele considerate inadecvate; 

- Decide cu privire la intrarea și ieșirea din patrimoniu și alte operații legate de imobile și 
mijloace fixe; 

- Stabilește plafonul până la care Președintele poate decide operațiuni patrimoniale și 
aprobă operațiile patrimoniale ce depășesc acest plafon;  

- Stabilește modul de asigurare a comunicării cu membrii *****; 
- Decide asupra afilierii / aderării și retragerii ***** din alte structuri; 
- Confirmă contractele și celelalte acte juridice încheiate de către Președinte; 
- Arbitrează divergențele dintre membrii ***** și dintre personalul executiv; 
- Aprobă proiectele și programele *****; 
- Ia orice măsuri necesare pentru aplicarea hotărârilor Adunării Generale, a strategiei 

***** și a convențiilor și contractelor la care ***** este parte. 
Art.40. - Consiliul Director se întrunește în ședințe de câte ori este necesar, minimum o 
dată pe trimestru. 
Art.41. - Consiliul Director se convoacă de către Președinte, de către ceilalți doi membri 
sau de către Cenzor sau Comisia de Cenzori *****.  
Art.42. - Consiliul Director este valabil întrunit doar dacă sunt prezenți minim 2 dintre 
membrii săi, participarea putându-se face și prin mijloace de comunicare la distanță în timp 
real. 
Art.43. - Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu majoritate simplă de voturi a celor 
prezenți, în caz de balotaj prevalând votul președintelui.  
Art.44. - Hotărârile Consiliului Director se numerotează și consemnează scris. Dispozițiile 
Art.33-34 se aplică în mod corespunzător.  
Art.45. - Consiliul Director poate delega unora dintre membrii săi, temporar sau permanent, 
unele atribuții, în limitele legii. 
Art.46. – Alte detalii privind funcționarea Consiliului Director se stabilesc prin Regulamentul 
Intern *****. 
 
Cap. 6. – PREȘEDINTELE  
 
Art.47. – Pe lângă atribuțiile obișnuite de membru al Consiliului Director, Președintele ***** 
este reprezentatul legal și asigură și conducerea activității curente a ***** și punerea în 
aplicare a tuturor deciziilor Consiliului Director și are în acest sens următoarele atribuții 
specifice:  
- Convoacă Consiliul Director, elaborează proiectele de documente și hotărâri ale 

acestuia și face celelalte pregătiri necesare pentru desfășurarea ședințelor Consiliului 
Director 

- Conduce ședințele Adunării Generale și Consiliului Director, dacă acestea nu decid 
altfel cu 2/3 din voturile exprimate ale membrilor prezenți; 

- Semnează propriile hotărâri, precum și cele ale Adunării Generale și Consiliului 
Director, și toate celelalte documentele importante ale ***** pentru care nu a delegat 
altei persoane, cu acceptul Consiliului Director, dreptul de semnatură. 

- Informează membrii Consiliului Director cu privire la toate problemele și oportunitățile 
semnificative; 

- Reprezintă legal ***** în relațiile cu alte persoane fizice și juridice, în civil și în justiție, 
încheind pentru și în numele ***** contracte, convenții și alte acte și le supune spre 
confirmare Consiliului Director, dacă nu au fost anterior aprobate de acesta; 

- Stabilește, coordonează și controlează modul de rezolvare a corespondenței și 
gestiunea informațiilor și documentelor; 
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- Concepe, coordonează, controlează și evaluează toate proiectele, programele și 
acțiunile *****; 

- Stabilește, coordonează și controlează organizarea și conducerea gestiunii și 
contabilității *****; 

- Aprobă intrarea și ieșirea din patrimoniu și alte operații privind obiectele de inventar și 
alte bunuri, cu excepția imobilelor și mijloacelor fixe. 

- Aprobă cheltuieli și decide efectuarea altor operațiuni patrimoniale, în limita plafonului 
stabilit de către Consiliul Director; 

- Deschide și închide conturi bancare curente, de depozit și de card pentru și în numele 
*****, stabilește și modifică împuterniciții pe conturi și drepturile acestora; 

- Pastreazș și utilizează ștampila ***** sau dispozitivul fizic sau software de generare de 
semnatură electronică, dacă se decide utilizarea unor asemenea instrumente de 
autentificare sau certificare a documentelor în numele *****; 

- Conduce, coordonează și controlează ierarhic activitatea restului personalului *****, 
remunerat sau voluntar, exercitând atribuțiile pe linie de resurse umane și luând toate 
deciziile cu privire la angajații *****, cu excepția încheierii respectiv încetării contractului 
de muncă. 

- Exercită orice alte atribuții de conducere operativă sau delegate lui de către Consiliul 
Director. 

Art.48. – În exercitarea atribuțiilor sale, Președintele este ierarhic subordonat Consiliului 
Director. 
Art.49. - Președintele poate delega temporar sau permanent unele atribuții ale sale altor 
persoane din rândul personalului executiv al *****, care vor acționa pentru și în numele 
sau, în condițiile și limitele stabilite de lege, de Statut și celelalte reglementări interne ale 
*****. 
Art.50. - Președintele răspunde de activitatea proprie și de cea a personalului executiv din 
subordine, angajat sau voluntar în cadrul *****, atât față de Consiliul Director al ***** cât și 
față de terți, în modul prevăzut de lege, prezentul Statut, Regulamentul Intern și 
eventualele clauze contractuale convenite cu *****. 
 
Cap. 7. – Cenzorul sau Comisia de Cenzori 
 
Art.51. – ***** poate avea un Cenzor, iar dacă numărul de membri depășește 15, va avea 
un Cenzor, iar dacă depășește 100, va avea o Comisie de Cenzori. 
Art.52. –  Cenzorul sau Comisia de Cenzori ***** este aleasă de către Adunarea Generală 
***** pe o perioadă de doi ani. 
Art.53. – Cenzorul este membru *****, de preferință cu cunoștințe adecvate în domeniul 
financiar-contabil.  
Art.54. – Comisia de Cenzori *****  este formată din trei persoane, dintre care minim doi 
trebuie să fie membri ai ***** și minim unul trebuie să aibă calitatea de contabil autorizat 
sau expert contabil. 
Art.55. – Un cenzor nu poate avea calitatea de membru al Consiliului Director și nici funcție 
în executivul ***** și trebuie să nu se afle în conflict grav de interese prin relațiile cu ***** 
sau prin legăturile cu persoanele din organele de conducere ale *****. 
Art.56. – Atribuțiile Cenzorului / Comisiei de Cenzori: 
- verificarea activității Consiliului Director, Președintelui și a structurilor executive, sub 

toate aspectele, inclusiv de legalitate internă, oportunitate și eficiență a tuturor actelor și 
acțiunilor; 

- informarea Adunării Generale cu privire la cele constatate. 
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Art.57. – În exercitarea atribuțiilor lui, Cenzorul / Comisia de Cenzori este independentă de 
Consiliul Director și răspunde numai în fața Adunării Generale *****. 
Art.58. – Alte detalii privind Cenzorul / Comisia de Cenzori se stabilesc prin Regulamentul 
Intern. 
 
Cap. 8. – Regulamentul Intern 
 
Art.59. – Regulamentul Intern are ca obiect: 
- stabilirea modului de interpretare și aplicare a prevederilor Statutului ***** și a unor 

prevederi legale incidente. 
- reglementarea aspectelor nereglementate sau insuficient detaliate prin prezentul Statut 
Art.60. – Regulamentul Intern se adoptă și se modifică de către Adunarea Generală, care 
poate aproba ca unele detalii să fie transferate de Regulamentul Intern în atribuția de 
reglementare a Consiliului Director. 
Art.61. – Regulamentul Intern se adoptă pe baza și cu respectarea Statutului și legislației 
în vigoare și se interpretează și aplică în concordanță cu acestea. 
 
Cap. 9. – Patrimoniu și fonduri 
 
Art.62 – Activul patrimonial inițial al ***** este constituit din contribuțiile în bani a membrilor 
fondatori prevăzuți în Anexa 1 la Statut și este în valoare de _______  lei, subscriși la data 
constituirii *****. 
Art.63. – Patrimoniul ***** poate cuprinde: 
- imobile diverse, mijloace de transport și telecomunicații, echipamente de birotică, 

mobilier, tipărituri, alte mijloace fixe și obiecte de inventar; 
- fonduri bănești în numerar sau în diverse titluri de valoare; 
- orice alte valori, în condițiile legii, ce servesc atingerii scopului *****.  
Art.64. – Pe lângă patrimoniul propriu, ***** poate avea în administrare sau folosiță bunuri 
puse la dispoziție de către alte persoane juridice sau fizice. 
Art.65. - Evidența, gestiunea și reglementarea utilizării patrimoniului se face conform 
dispozițiilor legilor în vigoare, prezentului Statut și Regulamentului Intern. 
Art.66. - Patrimoniul ***** nu poate fi utilizat decât în scopul expus la Art.8.  
Art.67. – Bunurile ***** provin din: donații, sponsorizări, achiziții și alte surse legale. 
Art.68 - Intrarea sau ieșirea din patrimoniu și orice alte operații privind bunurile sunt 
aprobate de Consiliul Director în cazul imobilelor și mijloacelor fixe și de Președinte în cazul 
celorlalte bunuri.  
Art.69. – Fondurile ***** provin din: 
- patrimoniul inițial; 
- cotizațiile anuale și alte contribuții ale membrilor; 
- donații, sponsorizări, legate, granturi; 
- resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale sau alte bugete publice; 
- dobânzi și dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii; 
- venituri rezultate din activități economice directe proprii, în condițiile legii; 
- dividendele societăților comerciale înființate de *****; 
- alte surse legale. 
Art.70. - Operațiile cu fonduri bănești sunt aprobate de Președinte până la nivelul 
plafonului aprobat de către Consiliul Director, și de către acesta peste limitele respectivului 
plafon. 
Art.71. – Nimeni nu poate revendica fonduri sau bunuri din patrimoniul ***** în baza 
contribuțiilor anterioare sau sub alt motiv analog. 
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Art.72. – În caz de dizolvare, activul patrimonial net al ***** va fi donat unei persoane 
juridice române de drept privat cu scop identic sau apropiat, stabilită de Adunarea 
Generală. 
Art.73. – Alte detalii privind patrimoniul și administrarea ***** se stabilesc prin 
Regulamentul Intern și legislația în vigoare. 
 
Cap. 10. – Dispoziții finale și tranzitorii 
 
Art.74. – Reorganizarea, dizolvarea și lichidarea ***** se fac în cazurile și cu respectarea 
condițiilor și procedurilor din capitolul IX al O.G. 26 / 2000, din Codul Civil și celelalte 
dispoziții legale aplicabile.   
Art.75. – Prezentul Statut se completează cu prevederile legale în vigoare. 
 

* * * 
 

Prezentul Statut a fost adoptat de către Adunarea Generală a ***** în ședința de 
constituire, care a avut loc la [...], în data de [...], este semnat de toți membrii fondatori în 5 
exemplare originale și este atestat avocațial 
 
Semnează: [....] 
[tabel cu nr. crt, nume de familie, prenume, CNP, domiciliu, tip, serie și nr. act identitate, 
semnatură] 
 
ANEXA 1 - Lista membrilor Asociației ***** [tabel cu nr. crt, nume de familie, prenume, 
CNP, domiciliu, tip, serie și nr. act identitate, eventual data dobândirii calității de membru și 
categoria - se actualizează periodic de către Consiliul Director] 
 
ANEXA 2 - Sediul Asociației ***** [strada, număr, apartament / camera și alte detalii, dacă 
e cazul, localitate, județ - se poate modifica de către Consiliul Director] 
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ANEXA 3 – Formular-tip pentru Cerere pentru acordarea disponibilității denumirii  
 
 

 
 
 
 

CERERE 
pentru acordarea disponibilității denumirii 

 
 
 
 
 
  - 1. Solicitantul: - 
 
           - - Numele/Denumirea ........................................................................................ - 
 
           - - Domiciliul/Sediul ............................................................................................. - 
 
           - 2. Categoria de persoană juridică fără scop patrimonial (asociație, - 
           - fundație, federație) pentru care se solicită verificarea ...................................... - 
             ........................................................................................................................... - 
 
           - 3. Denumirea a cărei verificare se solicită ........................................................ - 
   .............................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................. 
 
           - 4. Temeiul juridic al cererii: Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 - 
 
           - 5. Tariful achitat................................. lei, conform............................................ - 
   .............................................................................................................................. 
 
           - 6. Data ............................................................................................................. - 
 
 - 7. Semnătura solicitantului         
   .......................................................................................................................... - 
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ANEXA 4 – Model de Dovadă a disponibilității denumirii emisă de Ministerul Justiției 
 
 
            MINISTERUL JUSTIȚIEI 
            DIRECȚIA ........... 
 

DOVADA DISPONIBILITĂȚII DENUMIRII 
 
 
                - 1. Solicitantul: - 
                - - Numele/Denumirea ............................................................................ - 
                - - Domiciliul/Sediul ................................................................................. - 
 
                - 2. Data înregistrării cererii .................................................................. - 
 
                - 3. Categoria de persoana juridică fără scop patrimonial 
                      (asociație, fundație, federație) pentru care s-a efectuat verificarea 
                      ........................................................................................................... - 
 
                - 4. Denumirea propusă - 
                - - Este disponibilă - 
                - - Nu este disponibilă: - a fost înscrisă o altă  
                asociație/fundație/federație cu aceeași denumire, sub nr........................, 

     din Registrul național................................................................................- 
                - a fost anterior rezervată până la data de .............................................. - 
 
                - 5. Denumiri asemănătoare ................................................................. - 
                - ................................................................................................................  
 
                - 6. Numărul și data eliberării dovezii ................................................... - 
 
                - 7. Rezervarea este valabilă până la data de 
                ....................................................................................................................  
 
                - 8. Semnătura și ștampila emitentului - 
 
 
                - 9. Rezervarea denumirii se prelungește până la data 
                ..................................................................................................................... 
 
 
 
                - Director,           Ștampilă            Data - 
 
                - ...................................................................................................................  
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ANEXA 5 - Formular-tip pentru Cerere de înscriere în vederea dobândirii personalității 
juridice                                                     
 

CERERE DE ÎNSCRIERE 
în vederea dobândirii personalității juridice 

 
              - 1. Persoana împuternicită să efectueze procedura: - 
              - - Numele ........................................................................................................ - 
              - - Domiciliul ..................................................................................................... - 
              - 2. Asociați, fondatori sau, după caz, persoane juridice fără scop patrimonial 
[..........]: - 
              - - Numele/Denumirea ..................................................................................... - 
              - - Domiciliul/Sediul .......................................................................................... - 
              - - Numele/Denumirea ..................................................................................... - 
              - - Domiciliul/Sediul .......................................................................................... - 
              - - Numele/Denumirea ..................................................................................... - 
              - - Domiciliul/Sediul .......................................................................................... - 
              - 3. Denumirea persoanei juridice fără scop patrimonial ........................... - 
              - .........................................................................................................................  
              - 4. Sediul: - 
              - - județul .......................................................................................................... - 
              - - localitatea ..................................................................................................... - 
              - - adresa .......................................................................................................... - 
              - - telefon .......................................................................................................... - 
              - - fax ................................................................................................................ - 
              - - e-mail: .......................................................................................................... - 
              - 5. Patrimoniul inițial ..................................................................................... - 
              - 6. Actul constitutiv autentificat [/atestat ] de ................................................  
                    ...........................  sub nr. .................................. din data de ...................... - 
              - 7. Statutul autentificat [/atestat ] de ................................................................  
                    ...........................  sub nr. .................................. din data de ...................... - 
              - 8. Temeiul juridic al cererii: Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 - 
              - 9. Înscrisuri doveditoare: - 
              - - Actul constitutiv ........................................................................... exemplare - 
              - - Statutul ........................................................................................ exemplare - 
              - - Dovada sediului ...........................................................................................  
         ..................................................................................................................... 
              - - Dovada patrimoniului inițial ..........................................................................  
         ...................................................................................................................... - 
              - - Alte acte: .......................................................................................................  
                   ...................................................................................................................... 
                   ...................................................................................................................... 
              - 10. Taxa judiciară de timbru: ..100.(unasută) lei, conform ...........................  
                   ...................................................................................................................... - 
              - 11. Timbru judiciar: ..................-................................. lei  nu mai este cazul - 
              - 12. Data .......................................................................................................... - 
              - 13. Semnătura ................................................................................................-  
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ANEXA 6 - Model de Cerere de definitivare a hotărârii judecătorești și eliberare copii 
legalizate 
 
 
Către:  JUDECĂTORIA ________________________ 
 
Dosar:  ______ / ____ / ______ 
Obiect:  Asociația_________________________ - Acordare personalitate juridică  
 
 

CERERE DEFINITIVARE HOTĂRÂRE ȘI ELIBERARE DE COPII LEGALIZATE 
 
Subscrisa 
Asociația_______________________________________________________________, 
cu sediul în _____________________________________________________, 
reprezentată prin dl/d-na __________________________________________________ 
având CNP _______________________ în calitate de __________________________ al 
asociației,  
 
Vă rugăm să binevoiți a ne elibera un număr de ______ exemplare de copii legalizate cu 
mențiunea caracterului definitiv prin neapelare ale Încheierii civile nr. _______ / 
_____________ pronunțată de Judecătoria _________________________ în dosarul 
_________ / ______ / _________ având ca obiect acordarea personalității juridice și 
înscrierea asociației noastre în Registrul asociațiilor și fundațiilor.   
 
Anexăm: 
 
- chitanță atestând plata taxei judiciare de timbru pentru eliberarea de copii legalizate cu 
mențiunea caracterului definitiv al încheierii: 5 lei / act x ____ exemplare = total _____ lei, 
conform art.9 lit.l) din OUG 80 / 2013. 
 
Cu mulțumiri, 
 
[ data ] 
 
[semnătura] 
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ANEXA 7 - Model de Cerere de emitere a Certificatului de înscriere 
 
 
 
Către:  JUDECĂTORIA ________________________ 
 
Dosar:  ______ / ____ / ______ 
Obiect:  Asociația_________________________ - Acordare personalitate juridică  
 
 
 

CERERE ELIBERARE CERTIFICAT DE ÎNSCRIERE 
 

 
Subscrisa 
Asociația_______________________________________________________________, 
cu sediul în _____________________________________________________________, 
devenită persoană juridică prin Încheierea nr. _____________ / _____________________, 
definitivă, proununțată de Dvs. în dosarul nr. ________ / ______ / ________, legal 
reprezentată prin dl/d-na ______________________________ având CNP 
_______________________ în calitate de ___________________________ al asociației,  
 
Vă rugăm să binevoiți a ne elibera Certificatul de înscriere al asociației noastre în 
Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.   
 
Anexăm: chitanță atestând plata taxei judiciare de timbru pentru eliberare act, de 1 leu / 
pagină x 1 pagina x 1 exemplar = total 1 leu, conform art.9 lit.k) din OUG 80 / 2013. 
 
Cu mulțumiri, 
 
[data] 
 
[semnătura] 
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ANEXA 8 - Model de Cerere eliberare extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor 
 
 
 
Către:  JUDECĂTORIA ________________________ 
 
Dosar:  ______ / ____ / ______ 
Obiect:  Asociația ________________________ - Acordare personalitate juridică  
 
 
 
 

CERERE ELIBERARE EXTRAS DIN REGISTRUL  
ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR 

 
 
Subscrisa 
Asociația____________________________________________________________, cu 
sediul în ______________________________________________________________, 
devenită persoană juridică prin Încheierea nr. _____________ / _____________________, 
definitivă, proununțată de Dvs. în dosarul nr. ________ / _____ / _______, legal 
reprezentată prin dl/d-na ________________________________ având CNP 
_______________________ în calitate de __________________________ al asociației,  
 
Vă rugăm să binevoiți a ne elibera, în ____ exemplare, un extras din Registrul Asociațiilor 
și Fundațiilor referitor la asociația noastră, astfel cum a rezultat în urma înscrierilor 
efectuate în baza încheierii nr. ___________ / ____________ proununțată de Dvs. în 
dosarul nr. ______/ _____ / _________,.   
 
Anexăm: chitanța atestând plata taxei judiciare de timbru pentru eliberare act de 1 leu / 
pagină x 5 pagini x ___ exemplare = total ___ lei, conform art.9 lit.k) din OUG 80 / 2013. 
 
Cu mulțumiri, 
 
[data] 
 
[semnătura] 
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  ANEXA  9 - Model de Certificat de înscriere emis de judecătorie 
 
 
INSTANȚA ................... 
 
                                                            
 
 

CERTIFICAT 
de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial 

Nr. ......... din data de ........... 
 
 
 
                 - 1. Denumirea ....................................................................................... - 
                 - Modificare: ........................................................................................... - 
                 - - 
                 - Judecător, Ștămpilă - 
 
 
                 - 2. Sediul ............................................................................................... - 
                 - Modificare: ........................................................................................... - 
                 - - 
                 - Judecător, Ștampilă - 
 
 
 
                 - 3. Durata de funcționare ....................................................................... - 
                 - Modificare: ............................................................................................ - 
                 - - 
                 - Judecător, Ștampilă - 
 
 
 
                 - 4. Numărul și data înscrierii în registrul special ....................................- 
 
 
 
                 - 5. Semnătura și ștampila - 
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ANEXA 10 - Model de Cerere de comunicare a numărului de înscriere în Registrul Național 
ONG 
 
[Antetul asociației] 
 
 
 
 
Către:  MINISTERUL JUSTIȚIEI 
 
Obiect:  Cerere comunicare număr de înscriere în Registrul Național ONG 
 
 
 
 
Subscrisa 
Asociația____________________________________________________________, cu 
sediul în ______________________________________________________________,  
înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria ________________________ 
sub numărul ________ / ___________, legal reprezentată prin  
_______________________ în calitate de _______________________________,  
 
 
Vă rugăm să binevoiți a ne emite o adeverință care să ateste numărul sub care este 
înscrisă asociația noastră în Registrul Național al Persoanelor Juridice Fără Scop 
Patrimonial organizat la nivelul Ministerului Justiției pe baza replicării de către instanțe a 
datelor din registrele speciale de la nivelul acestora.  
 
Cu mulțumiri, 
 
 
[data] 
 
 
[semnătura] 
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ANEXA 11 - Model de Notificare către ONPCSB 
 
[Antetul asociației] 
 
Către:  Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor 
  Str. Ion Florescu, nr.1, sector 3, București 
 
Subiect:  Notificare persoana desemnată pentru aplicarea Legii 656 / 2002 
  conform Anexei la Regulamentul aprobat prin HG 594 / 2008 
 
Subscrisa Asociația _____________________________________________________, 
organizație neguvernamentală nonprofit, fondată la data de ______________, cu sediul în 
____________________________________________________________________, cod 
de identificare fiscală ____________________, înscrisă în Registrul Asociațiilor și 
Fundațiilor la Judecătoria _____________________ la nr. _______ / _____________,  
 
Reprezentată legal prin ________________________ având CNP __________________ 
și funcția de ____________________________ al asociației,  
 
Având ca obiect principal de activitate, conform statutului, ________________________, 
________________________________________________________________________
____________, încadrabil în CAEN la cod ___________________________________, 
 
În conformitate cu prevederile Art. 14 din Legea nr. 656 / 2002 pentru prevenirea și 
sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și 
combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare,   
 
Împuternicește pe:  
 Nume și prenume: ____________________________  
 Funcție:  ____________________________ 
 Legitimat cu :  CI seria _____ nr._____________ 
 CNP:    ____________________________   
 Domiciliu:   ____________________________ 
în relația cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, având 
responsabilități în aplicarea actului normativ menționat mai sus.  
 
Pentru îndeplinirea prevederilor Legii 656 / 2002, cu modificările și completările ulterioare, 
persoana desemnată în relația cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării 
Banilor va avea următoarele responsabilități:  
  
Obținerea și verificarea datelor necesare despre finanțatori, sponsori, donatori, membri 
respectiv parteneri sau beneficiari, cu care urmează să se efectueze operații patrimoniale 
(unice sau seriate ce au sau par a avea legătură între ele) ce depășesc valoarea de 15.000 
EUR sau echivalent, monitorizarea activităților financiare și materiale ale asociației pentru 
identificarea și notificarea oricăror asemenea operațiuni către ONPCSB, identificarea și 
raportarea oricăror suspiciuni privind spălarea de bani sau finanțare a actelor de terorism și 
orice alte acte și acțiuni necesare asigurării respectării de către federație a prevederilor 
Legii 656 / 2002, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului ei de aplicare 
aprobat prin HG 594 / 2008 și altor acte emise în aplicarea acesteia sau incidente în 
domeniu. 
 
[data]     [funcția]    [semnătura] 
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ANEXA 12 - Model de Cerere de luare în evidența autorității ca asociație activă în domeniul 
respectiv 
 
  
[Antetul asociației] 
 
 
Către: __________________________________________________________ 
 
 
 
Subiect:  Cerere luare în evidență conform Art. 52 din OG 26 / 2000  
 
 
 
  
Subscrisa Asociația _____________________________________________________,   
organizație neguvernamentală non-profit, fondată la data de ____________________, cu 
sediul social principal în ___________________________________________________, 
cod de identificare fiscală __________________________, înscrisă la Judecătoria 
______________________________ în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la poziția 
_______ / ____________, legal reprezentată prin _______________________________ 
în calitate de _________________________,  
 
În temeiul prevederilor Art. 52 din Ordonanța Guvernului nr. 26 / 2000 privind asociațiile și 
fundațiile, aprobată cu modificări prin Legea 246 / 2005, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 
Vă rugăm să binevoiți a ne lua în evidență ca ONG cu activitate și interese în sfera 
Dumneavoastră de atribuții și interesat a avea relații cu Dumneavoastră. 
 
În acest sens vă rugăm: 
 
1. Să ne introduceți în baza Dumneavoastră de date și să o actualizați în cazurile în 
care Vă vom notifica modificări de date de identitate și de contact sau vă vor fi transmise 
de către Ministerul Justiției acte modificatoare ale actelor noastre constitutive; 
 
2. Să informați despre existența și interesele noastre structurile potențial interesate sau 
vizate din cadrul instituției Dumneavoastră sau aflate în subordinea, coordonarea sau sub 
autoritatea Dumneavoastră; 
 
3. Să ne consultați cu ocazia elaborării sau revizuirii de politici, strategii, planuri, 
programe, proiecte, avize, proiecte de acte normative etc. ce sunt sau ar putea fi de interes 
pentru noi, incluzând solicitarea de propuneri și observații din partea noastră și analizarea 
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acestora, invitarea noastră la prezentări, audieri, consultări și dezbateri publice, includerea 
în grupuri de lucru sau structuri consultative etc.  
 
4. Să dați curs solicitărilor noastre de acces la informații de interes public conform 
prevederilor Legii nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 
modificările și completările ulterioare, și Regulamentul de aplicare a acesteia aprobat prin 
HG 123 / 2002,  
 
5. Să dați curs solicitărilor noastre de participare la procesul decizional conform 
prevederilor Legii 52 / 2003 privind transparența decizională în administrația publică sau 
alte norme specifice. 
 
Precizăm că instituția Dumneavoastră este (sau ar trebui să fie) în posesia documentelor 
constitutive ale asociației noastre (Act constitutiv, Statut, Hotărâre Judecătorească de 
acordare a personalității juridice etc.), pentru că i-au fost (sau ar fi trebuit să îi fie) 
transmise din oficiu în copie certificată de către Ministerul Justiției, conform prevederilor 
Art. 52 al.(4) din OG 26 / 2000 privind asociațiile și fundațiile, aprobată cu modificări prin 
Legea 246 / 2005, cu modificările și completările ulterioare. În cazul că totuși nu sunteți în 
posesia acestor documente despre asociația noastră (din cauza netransmiterii lor de către 
Ministerul Justiției sau din cauza reorganizărilor care au afectat instituția sau din alte 
motive), suntem dispuși să vă transmitem, la cerere, copii certificate de pe actele 
constitutive complete ale asociației noastre. În tot cazul, pentru a fi siguri că sunteți în temă 
cu privire la aspectele esențiale, anexăm prezentei cereri un extras din prevederile 
esențiale ale Statutului.  
 
Cu deosebită stimă, mulțumiri anticipate și speranța unei bune colaborări, 
 
[data]  [semnătura] 
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ANEXA 13 - Model de Cerere de luare în evidență ca parte interesată conform Legii 52 / 
2003 
 
 
[Antetul asociației] 
 
 
Către:  _____________________________________________ 
 
Subiect:  Solicitare informare din oficiu conform Legii 52 / 2003 
  
 
 
Subscrisa Asociația _____________________________________________________,   
organizație neguvernamentală non-profit, fondată la data de ____________________, cu 
sediul social principal în ___________________________________________________, 
cod de identificare fiscală _______________________, înscrisă la Judecătoria 
______________________________ în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la poziția 
________ / ____________, legal reprezentată prin ______________________________ 
în calitate de _________________________,  
 
Având în scopul, obiectivele și mijloacele statutare ale asociației noastre, elemente ce sunt 
explicit și / sau implicit din domeniul de competență al instituției Dumneavoastră,  
 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în 
administrația publică,  
 
solicităm să fim informați din oficiu și să ni se transmită prin poșta clasică / prin e-mail 
orice proiect de act cu caracter normativ inițiat la nivelul instituției Dumneavoastră în 
domeniul sau având tangențe sau implicații asupra următoarelor aspecte / sfere: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Precizăm că avem preocupări în domeniile sus-menționate, inclusiv al legislației care le 
guvernează, preocupări care sunt prevăzute și în statutul asociației noastre, și intenționăm, 
dacă va fi cazul, să formulăm recomandări, care sperăm să vă fie utile. 
 
De asemenea precizăm că suntem în principiu interesați să participăm la dezbaterile 
publice ce se vor organiza și solicităm în acest sens să fim informați și invitați din timp la 
acestea.  
 
Cu stimă și mulțumiri anticipate,  
 
[data]  [semnătura] 
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 ANEXA 14 - Ordonanța Guvernului nr. 26 / 2000 cu privire la asociații și fundații (extras) 
 

 
Ordonanța Guvernului nr. 26 / 2000 

cu privire la asociații și fundații 
aprobată cu modificări prin Legea 246 / 2005, cu modificările și completările ulterioare 

- forma actualizată la 20.09.2018 - 
- extras - 

 
[...] 
 
CAPITOLUL I 
Dispoziții generale  
 
Art. 1. - (1) Persoanele fizice și persoanele juridice care urmăresc desfășurarea unor 
activități de interes general sau în interesul unor colectivități ori, după caz, în interesul lor 
personal nepatrimonial pot constitui asociații ori fundații în condițiile prezentei ordonanțe  
   (2) Asociațiile și fundațiile constituite potrivit prezentei ordonanțe sunt persoane juridice 
de drept privat fără scop patrimonial.  
   (3) Partidele politice, sindicatele și cultele religioase nu intră sub incidența prezentei 
ordonanțe.  
 
Art. 2. - Prezenta ordonanță are ca scop crearea cadrului pentru:  
   a) exercitarea dreptului la liberă asociere;  
   b) promovarea valorilor civice, ale democrației și statului de drept;  
   c) urmărirea realizării unui interes general, local sau de grup;  
   d) facilitarea accesului asociațiilor și fundațiilor la resurse private și publice;  
   e) parteneriatul dintre autoritățile publice și persoanele juridice de drept privat fără scop 
patrimonial;  
   f) respectarea ordinii publice.  
 
Art. 3. - Actele juridice de constituire a asociațiilor și fundațiilor, încheiate în condițiile 
prezentei ordonanțe, sunt guvernate de legea civilă.  
 
CAPITOLUL II 
Înființarea asociațiilor și a fundațiilor  
 
Secțiunea 1 
Constituirea și înscrierea asociației  
 
Art. 4. - Asociația este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe 
baza unei înțelegeri, pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială, 
cunoștințele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activități în interes general, al 
unor colectivități sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.  
 
Art. 5. - (1) Asociația dobândește personalitate juridică prin înscrierea în Registrul 
asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își are sediul.  
   (2) În temeiul dreptului constituțional la asociere, persoanele fizice se pot asocia fără a 
constitui o persoană juridică atunci când realizarea scopului propus permite aceasta.  
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Art. 6. - (1) În vederea dobândirii personalității juridice, membrii asociați încheie actul 
constitutiv și statutul asociației, în formă autentică sau atestată de avocat.  
   (2) Actul constitutiv cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute:  
   a) datele de identificare a membrilor asociați: numele sau denumirea și, după caz, 
domiciliul sau sediul acestora;  
   b) exprimarea voinței de asociere și precizarea scopului propus;  
   c) denumirea asociației;  
   d) sediul asociației;  
   e) durata de funcționare a asociației - pe termen determinat, cu indicarea expresă a 
termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;  
   f) patrimoniul inițial al asociației; activul patrimonial nu poate fi mai mic de 200 lei și este 
alcătuit din aportul în natură și/sau în bani al asociaților. În cazul aportului în natură, 
constând în bunuri imobile, forma autentică a actului constitutiv și a statutului este 
obligatorie; 
   g) componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale 
asociației;  
   h) persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfășoare procedura de 
dobândire a personalității juridice;  
   i) semnăturile membrilor asociați.  
   (3) Statutul cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute:  
   a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepția celor precizate la lit. g) și h);  
   b) precizarea scopului și a obiectivelor asociației;  
   c) modul de dobândire și de pierdere a calității de asociat;  
   d) drepturile și obligațiile asociaților;  
   e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociației;  
   f) atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale asociației;  
   g) destinația bunurilor, în cazul dizolvării asociației, cu respectarea dispozițiilor art. 60.  
 
Art. 7. - (1) Oricare dintre membrii asociați, pe baza împuternicirii date în condițiile art. 6 
alin. (2) lit. h), poate formula o cerere de înscriere a asociației în Registrul asociațiilor și 
fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție urmează să-și aibă sediul.  
   (2) Cererea de înscriere va fi însoțită de următoarele documente:  
   a) actul constitutiv;  
   b) statutul asociației;  
   c) actele doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial;  
   d) dovada disponibilității denumirii eliberată de Ministerul Justiției sau, după caz, refuzul 
motivat al eliberării acesteia.  
   (3) Este interzis ca denumirea asociației să fie identică sau asemănătoare până la 
confuzie cu denumirea altei persoane juridice fără scop patrimonial, constituite potrivit 
prevederilor prezentei ordonanțe. Astfel, o denumire este susceptibilă de a fi apropriată 
dacă nu aparține unei alte persoane juridice fără scop patrimonial de același fel - asociație, 
fundație sau federație - prin înscrierea ei anterioară în Registrul național al persoanelor 
juridice fără scop patrimonial.  
   (3^1) Este interzisă utilizarea în denumirea asociației a unor sintagme sau cuvinte 
susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorități sau instituții publice. Prin 
sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorități sau 
instituții publice se înțelege includerea în denumirea asociației a unor termeni și expresii 
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precum: 'comisariat', 'inspectorat', 'gardă', 'autoritate', 'poliție', 'jandarmerie', 'protecția 
consumatorilor' sau derivatele acestora. 
   (3^2) Înscrierea unei asociații folosind în denumirea sa cuvintele «național» sau «român» 
ori derivatele acestora se realizează numai cu acordul prealabil al Secretariatului General 
al Guvernului. 
   (3^3) Este interzis ca denumirea asociației să fie identică sau asemănătoare până la 
confuzie cu denumirea oricărei structuri profesionale constituite în baza legii și care 
funcționează în acord cu aceasta, cum ar fi: 'Barou', 'Camera', 'Uniunea Națională a 
Barourilor din România', 'Uniunea Națională a Notarilor Publici din România', 'Uniunea 
Națională a Executorilor Judecătorești', 'Consiliul de Mediere', 'Consiliul Uniunii Naționale a 
Notarilor Publici din România', 'Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România', 
precum și altele asemenea. 
   (3^4) Este interzis, sub sancțiunea nulității absolute a actului constitutiv și a statutului ca 
o filială sau sucursală să poarte o altă denumire decât cea a asociației sau fundației care o 
constituie. 
   (3^5) Interdicțiile cu privire la denumire prevăzute pentru asociații și fundații sunt 
aplicabile în mod corespunzător și pentru federații. 
   (4) În cazul nerespectării dispozițiilor alin. (3), (3^3) și (3^5), Ministerul Justiției va refuza 
motivat eliberarea dovezii disponibilității denumirii.  
 
Art. 8. - (1) Asociația devine persoană juridică din momentul înscrierii ei în Registrul 
asociațiilor și fundațiilor.  
   (2) În termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere și a documentelor prevăzute la 
art. 7 alin. (2) judecătorul desemnat de președintele instanței verifică legalitatea acestora și 
dispune, prin încheiere, înscrierea asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor.  
   (21) În cadrul procedurii de verificare a legalității cererii de înscriere și a documentelor 
prevăzute la art. 7 alin. (2), judecătorul desemnat de președintele instanței [de fapt 
completul la care a fost repartizat dosarul conform actualei reguli de distribuire aleatorie a 
dosarelor - nota autorului] verifică respectarea dispozițiilor art. 7 alin. (3) și poate dispune, 
prin încheiere motivată, înscrierea asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor, chiar 
dacă există un refuz motivat al Ministerului Justiției de a elibera dovada disponibilității 
denumirii, pe care îl apreciază ca neîntemeiat.  
   (3) Odată cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus înscrierea se comunică 
din oficiu, pentru evidența fiscală, organului financiar local în a cărui rază teritorială se află 
sediul asociației, cu menționarea numărului de înscriere în Registrul asociațiilor și 
fundațiilor.  
 
Art. 9. - (1) În cazul în care cerințele legale pentru constituirea asociației nu sunt 
îndeplinite, judecătorul, la expirarea termenului prevăzut la art. 8 alin. (2), îl va cita, în 
camera de consiliu, pe reprezentantul asociației, punându-i în vedere, în scris, să 
remedieze neregularitățile constatate.  
   (2) Dacă neregularitățile constatate privesc dispozițiile art. 40 alin. (2) din Constituție, 
pentru termenul fixat va fi citat și parchetul de pe lângă instanța sesizată, căruia i se vor 
comunica, în copie, cererea de înscriere, împreună cu actul constitutiv și statutul asociației. 
În acest caz punerea concluziilor de către procuror este obligatorie.  
 
Art. 10. - (1) În situația în care, la termenul fixat, neregularitățile sunt înlăturate, judecătorul, 
ascultând și concluziile procurorului, dacă este cazul, va lua act despre aceasta prin 
încheiere, dispunând înscrierea asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor.  
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   (2) În cazul în care neregularitățile nu au fost înlăturate sau, deși legal citat, 
reprezentantul asociației lipsește în mod nejustificat, judecătorul va respinge cererea de 
înscriere prin încheiere motivată.  
   (3) Încheierile prevăzute în acest articol se vor pronunța în cel mult 24 de ore de la 
închiderea dezbaterilor și se vor redacta în termen de cel mult 48 de ore de la pronunțare.  
    
Art. 11. - (1) Încheierile de admitere sau de respingere a cererii de înscriere sunt supuse 
numai apelului.  
   (2) În cazul în care procurorul nu a participat la soluționarea cererii, parchetului pe de 
lângă instanța sesizată i se vor comunica și copii de pe actul constitutiv și de pe statutul 
asociației, împreună cu încheierea de admitere ori de respingere a cererii de înscriere, 
după caz.  
   (3) Termenul de apel este de 5 zile și curge de la data pronunțării, pentru cei care au fost 
prezenți, și de la data comunicării, pentru cei care au lipsit.  
   (4) Apelul se soluționează cu citarea partilor, în camera de consiliu, de urgență și cu 
precădere. Dispozițiile art. 10 alin. (3) cu privire la pronunțarea și redactarea hotărârii se 
aplică în mod corespunzător.  
 
Art. 12. - (1) Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, în conformitate cu art. 8, se 
efectuează în ziua rămânerii definitive a încheierii de admitere, eliberându-se, la cerere, 
reprezentantului asociației sau mandatarului acesteia, un certificat de înscriere care va 
cuprinde: denumirea asociației, sediul acesteia, durata de funcționare, numărul și data 
înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor.  
   (2) În relațiile cu terții dovada personalității juridice se face cu certificatul de înscriere.  
 
Art. 13. - (1) Asociația își poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim 
de 3 membri, organe de conducere proprii și un patrimoniu distinct de cel al asociației.  
   (2) Filialele sunt entități cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte 
juridice în condițiile stabilite de asociație prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte 
juridice de dispoziție, în numele și pe seama asociației, numai pe baza hotărârii prealabile 
a consiliului director al asociației.  
   (3) Filiala se constituie prin hotărârea adunării generale a asociației. Personalitatea 
juridică se dobândește de la data înscrierii filialei în Registrul asociațiilor și fundațiilor.  
   (4) În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociației va depune cererea de înscriere, 
împreună cu hotărârea de constituire a filialei, statutul, actul constitutiv, actele doveditoare 
ale sediului și patrimoniului inițial ale acesteia, la judecătoria în a cărei circumscripție 
urmează să-și aibă sediul filiala. Dispozițiile art. 6 și ale art. 9-12 sunt aplicabile în mod 
corespunzător.  
 
Art. 131. - (1) Asociația își poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fără 
personalitate juridică.  
   (2) Sucursalele se constituie prin hotărâre a adunării generale.  
   (3) Sucursalele desfășoară activitățile date în competența lor de către asociație.  
 
Art. 14. - Dacă asociația, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să 
desfășoare activități pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizații administrative 
prealabile, aceste activități nu vor putea fi inițiate, sub sancțiunea dizolvării pe cale 
judecătorească, decât după obținerea autorizațiilor respective.  
 
[...] 
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CAPITOLUL III 
Organizarea și funcționarea asociațiilor și a fundațiilor  
 
Sectiunea 1 
Organizarea și funcționarea asociației  
 
Art. 20. - Organele asociației sunt:  
   a) adunarea generală;  
   b) consiliul director;  
   c) cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.  
    
Art. 21. - (1) Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea 
asociaților.  
   (2) Competența adunării generale cuprinde:  
   a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației;  
   b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;  
   c) alegerea și revocarea membrilor consiliului director;  
   d) alegerea și revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;  
   e) înființarea de filiale;  
   f) modificarea actului constitutiv și a statutului;  
   g) dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase 
după lichidare;  
   h) orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.  
   (3) Schimbarea sediului poate fi hotărâtă de către consiliul director, dacă această 
atribuție este prevăzută expres în statut.  
   (4) Adunarea generală se întrunește cel puțin o dată pe an și are drept de control 
permanent asupra organelor prevăzute la art. 20 lit. b) si c).  
   (5) Regulile privind organizarea și funcționarea adunării generale se stabilesc prin statut.  
 
Art. 22. - (1) Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale, 
este interesat personal sau prin soțul său, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie 
colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la 
deliberare și nici la vot.  
   (2) Asociatul care încalcă dispozițiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate 
asociației dacă fără votul său nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.  
 
Art. 23. - (1) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv și 
ale statutului sunt obligatorii chiar și pentru membrii asociați care nu au luat parte la 
adunarea generală sau au votat împotrivă.  
   (2) Hotărârile adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozițiilor cuprinse 
în statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii asociați care nu au luat 
parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta 
în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință 
despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.  
   (3) Cererea de anulare se soluționează în camera de consiliu de către judecătoria în 
circumscripția căreia asociația își are sediul. Hotărârea instanței este supusă numai 
apelului.  
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Art. 24. - (1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. 
El poate fi alcătuit și din persoane din afara asociației, în limita a cel mult o pătrime din 
componența sa.  
   (2) În exercitarea competenței sale, consiliul director:  
   a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea 
bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli 
și proiectul programelor asociației;  
   b) încheie acte juridice în numele și pe seama asociației;  
   c) aprobă organigrama și politica de personal ale asociației, dacă prin statut nu se 
prevede altfel;  
   d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.  
   (3) Regulile generale privind organizarea și funcționarea consiliului director se stabilesc 
prin statut. Consiliul director își poate elabora un regulament intern de funcționare.  
   (4) Nu poate fi membru al consiliului director, iar dacă era, pierde această calitate orice 
persoană care ocupă o funcție de conducere în cadrul unei instituții publice, dacă asociația 
respectivă are ca scop sprijinirea activității acelei instituții publice.  
 
Art. 25. - Dispozițiile art. 22 se aplică în mod corespunzător și membrilor consiliului 
director. Deciziile consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului 
asociației pot fi atacate în justiție, în condițiile prevăzute la art. 23.  
 
Art. 26. - Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții 
executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociație, 
pentru a exercita atribuțiile prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. b) și d).  
 
Art. 27. - (1) Actul constitutiv poate prevedea numirea unui cenzor sau a unei comisii de 
cenzori.  
   (2) Dacă numărul asociaților este mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie. 
Acesta poate fi o persoană din afara asociației.  
   (3) În cazul în care asociația nu are obligația numirii unui cenzor, fiecare dintre asociații 
care nu este membru al consiliului director poate exercita dreptul de control.  
 
Art. 271. - (1) Pentru asociațiile cu mai mult de 100 de membri înscriși până la data 
întrunirii ultimei adunări generale, controlul financiar intern se exercită de către o comisie 
de cenzori.  
   (2) Comisia de cenzori este alcatuită dintr-un număr impar de membri. Membrii consiliului 
director nu pot fi cenzori.  
   (3) Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în 
condițiile legii.  
   (4) Regulile generale de organizare și funcționare a comisiei de cenzori se aprobă de 
adunarea generală. Comisia de cenzori își poate elabora un regulament intern de 
funcționare.  
 
Art. 272. - În realizarea competenței sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori:  
   a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației;  
   b) întocmește rapoarte și le prezintă adunării generale;  
   c) poate participa la ședințele consiliului director, fără drept de vot;  
   d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.  
 
[...] 
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CAPITOLUL IV 
Modificarea actului constitutiv și a statutului asociației sau fundației. Fuziunea și divizarea  
 
Art. 33. - (1) Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociației se face prin înscrierea 
modificării în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei 
circumscripție își are sediul asociația, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8-
12.  
   (2) Cererea de înscriere a modificării va fi însoțită de hotărârea adunării generale, iar în 
cazul modificării sediului, de hotărârea consiliului director.  
   (3) Despre schimbarea sediului se va face mențiune, dacă este cazul, atât în Registrul 
asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei vechiului sediu, cât și în cel aflat la grefa 
judecătoriei noului sediu. În acest scop, o copie a încheierii prin care s-a dispus 
schimbarea sediului va fi comunicată din oficiu judecătoriei în circumscripția căreia 
asociația urmează să-și aibă noul sediu.  
 
Art. 34. - Dispozițiile art. 33 se aplică în mod corespunzător în cazul modificării actului 
constitutiv sau a statutului fundației.  
 
Art. 341. - (1) Fuziunea se face prin absorbția unei asociații de către o altă asociație sau 
prin contopirea a două ori mai multe asociații pentru a alcătui o asociație nouă.  
   (2) Divizarea se face prin împărțirea întregului patrimoniu al unei asociații care își 
încetează existența între două sau mai multe asociații existente ori care iau astfel ființă.  
   (3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică și în cazul fuziunii sau divizării unei fundații.  
 
Art. 342. - (1) În cazul asociațiilor, decizia de fuziune sau de divizare se ia prin hotărârea a 
cel puțin două treimi din numărul total al membrilor organului de conducere.  
   (2) În cazul fundațiilor, dispozițiile art. 29 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.  
 
Art. 343. - [abrogat]  
 
[...] 
 
CAPITOLUL VII 
Veniturile  
 
Art. 46. - (1) Veniturile asociațiilor sau federațiilor provin din:  
   a) cotizațiile membrilor;  
   b) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;  
   c) dividendele societăților funcționând în baza Legii 31 / 1990 înființate de asociații sau 
de federații;  
   d) venituri realizate din activități economice directe;  
   e) donații, sponsorizări sau legate;  
   f) resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;  
   g) alte venituri prevăzute de lege.  
   (2) Veniturile fundațiilor sunt cele prevăzute la alin. (1) lit. b)-g).  
 
Art. 47. - Asociațiile, fundațiile și federațiile pot înființa societăți funcționând în baza Legii 
31 / 1990. Dividendele obținute de asociații, fundații și federații din activitățile acestor 
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societăți, dacă nu se reinvestesc în aceleași societăți, se folosesc în mod obligatoriu pentru 
realizarea scopului asociației, fundației sau federației.  
 
Art. 48. - Asociațiile, fundațiile și federațiile pot desfășura orice alte activități economice 
directe dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul principal al 
persoanei juridice.  
 
Art. 48^1. - Controlul privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la 
bugetul general consolidat al statului în condițiile prezentei ordonanțe se efectuează de 
către Ministerul Finanțelor Publice prin aparatul de inspecție economico-financiară, așa 
cum este definit la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înființarea, organizarea 
și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
101/2012. 
 
CAPITOLUL VIII 
Relațiile cu autoritățile publice  
 
Art. 49. - (1) Autoritățile administrației publice locale vor sprijini persoanele juridice 
constituite în temeiul prezentei ordonanțe prin:  
   a) punerea la dispoziția acestora, în funcție de posibilități, a unor spații pentru sedii, în 
condițiile legii;  
   b) atribuirea, în funcție de posibilități, a unor terenuri în scopul ridicării de construcții 
necesare desfășurării activității lor.  
   (2) Autoritățile administrației publice locale întocmesc liste de prioritate pentru atribuirea 
imobilelor prevăzute la alin. (1). Listele de prioritate se realizează pe baza unor proceduri 
de evaluare cuprinzând în mod explicit criteriile folosite. Autoritățile au obligația de a face 
publice aceste proceduri înainte de utilizarea lor.  
 
Art. 50. - Autoritățile publice sunt obligate să pună la dispoziția asociațiilor, fundațiilor și 
federațiilor informațiile de interes public, în condițiile legii.  
 
Art. 51. - (1) În cadrul Camerelor Parlamentului, Administrației Prezidențiale, aparatului de 
lucru al Guvernului, instituției Avocatul Poporului, autorităților administrative autonome, 
ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și 
autorităților administrației publice locale funcționează structuri pentru relația cu mediul 
asociativ. Acolo unde asemenea structuri lipsesc, ele se vor constitui.  
   (2) Autoritățile publice menționate la alin. (1) se vor consulta cu reprezentanții asociațiilor 
și fundațiilor care își desfășoară activitatea în sfera lor de competență, în vederea stabilirii 
unor programe sau activități comune.  
 
Art. 52. - (1) După constituirea lor, asociațiile, fundațiile și federațiile interesate vor solicita 
autorităților administrative autonome, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale 
administrației publice centrale și autorităților administrației publice locale să fie luate în 
evidența acestora, în funcție de domeniul în care activează.  
   (2) Autoritățile publice prevăzute la alin. (1) sunt obligate să țină evidența asociațiilor și 
fundațiilor care li s-au adresat în acest scop.  
   (3) Conflictele de competență apărute între autoritățile publice prevăzute la alin. (1) 
privind luarea în evidență se soluționează, la cererea oricăreia dintre părți, de către 
Secretariatul General al Guvernului în termen de 5 zile de la data sesizării. Dispozițiile art. 
39 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.  
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   (4) În toate cazurile, Ministerul Justiției va comunica, spre informare, autorităților publice 
competente prevăzute la alin. (1) copii de pe hotărârile judecătorești rămase definitive, 
precum și de pe înscrisurile doveditoare, în termen de 5 zile de la primirea documentelor 
prevăzute la art. 74.  
  
Art. 53. - Litigiile născute în legătură cu aplicarea dispozițiilor prezentului capitol se 
soluționează în conformitate cu Legea nr. 554/2004.  
 
CAPITOLUL IX 
Dizolvarea și lichidarea  
 
Secțiunea 1 
Dizolvarea  
 
Art. 54. - (1) Asociațiile și federațiile se dizolvă:  
   a) de drept;  
   b) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;  
   c) prin hotărârea adunării generale.  
[...] 
 
Art. 55. - (1) Asociația se dizolvă de drept prin:  
   a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită;  
   b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost 
constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce 
schimbarea acestui scop;  
   c) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu 
statutul asociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, 
potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se 
constituie;  
   d) reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost 
complinit timp de 3 luni.  
   (2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei 
circumscripție se află sediul asociației, la cererea oricărei persoane interesate.  
 
Art. 56. - (1) Asociația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei 
persoane interesate:  
   a) când scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;  
   b) când realizarea scopului este urmarită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;  
   c) când asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;  
   d) când asociația a devenit insolvabilă;  
   e) în cazul prevăzut la art. 14.  
   (2) Instanța competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripția căreia 
asociația își are sediul.  
 
Art. 57. - Asociația se poate dizolva și prin hotărârea adunării generale. În termen de 15 
zile de la data ședinței de dizolvare, hotărârea adunării generale se depune la judecătoria 
în a cărei circumscripție își are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociațiilor și 
fundațiilor.  
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[...] 
 
Art. 60. - (1) În cazul dizolvării asociației sau fundației, bunurile rămase în urma lichidării nu 
se pot transmite către persoane fizice.  
   (2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept 
public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în statutul asociației sau 
al fundației.  
   (3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reușit să 
transmită bunurile în condițiile alin. (2), precum și în cazul în care statutul asociației sau al 
fundației nu prevede o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este 
contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanța 
competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.  
   (4) În cazul în care asociația sau fundația a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la 
art. 56 alin. (1) lit. a) - c), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin 
Ministerul Finanțelor, sau, după caz, de comună sau orașul în a cărui rază teritorială 
asociația sau fundația își avea sediul, dacă aceasta din urmă era de interes local.  
   (5) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, 
dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.  
 
Secțiunea a 2-a 
Lichidarea  
 
Art. 61. - (1) În cazurile de dizolvare prevăzute de art. 55, 56, 58 si 59, lichidatorii vor fi 
numiți prin însăși hotărârea judecătorească.  
   (2) În cazul dizolvării prevăzute de art. 57, lichidatorii vor fi numiți de către adunarea 
generală, sub sancțiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.  
   (3) În toate cazurile, mandatul consiliului director încetează o dată cu numirea 
lichidatorilor.  
   (4) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate în condițiile 
legii.  
 
Art. 62. - (1) Imediat după intrarea lor în funcție, lichidatorii vor face inventarul și vor 
încheia un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului asociației sau ale 
fundației.  
   (2) Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale 
asociației sau fundației. De asemenea, ei vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării 
în ordinea datei acestora.  
   (3) Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.  
 
Art. 63. - (1) Lichidatorii sunt obligați să continue operațiunile juridice în curs, să încaseze 
creanțele, să plătească creditorii și, dacă numerarul este insuficient, să transforme și restul 
activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile.  
   (2) Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor 
aflate în curs.  
 
Art. 64. - (1) Suma cuvenită creditorului cunoscut care refuză să primească plata creanței 
sale se va consemna în contul său.  
   (2) Dacă plata creanței nu se poate face imediat sau atunci când creanța este contestată, 
lichidarea nu se va declara terminată înainte de a se garanta creditorii.  
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Art. 65. - În orice caz, lichidatorii nu pot încheia operațiunile și nu pot remite celor în drept 
contul gestiunii decât după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării 
asociației sau fundației.  
 
Art. 66. - Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.  
 
Art. 67. - Atât față de asociație sau fundație, cât ți față de asociați sau, după caz, fondatori, 
lichidatorii sunt supuși regulilor mandatului.  
 
Art. 68. - (1) După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de două luni 
să depună bilanțul, registrul jurnal și un memorandum, declarând operațiunile de lichidare 
la Registrul asociațiilor și fundațiilor al judecătoriei în a cărei circumscripție își are sediul 
asociația sau fundația.  
   (2) Lichidatorii sunt obligați să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării 
și radierea asociației sau fundației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.  
   (3) Publicarea lichidării se face prin afișarea la ușa instanței în a cărei circumscripție își 
are sediul persoana juridică, în termen de două luni de la terminarea lichidării.  
 
Art. 69. - Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanțului nu se înregistrează 
nici o contestație, bilanțul se consideră definitiv aprobat și lichidatorii, cu autorizarea 
judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile și sumele rămase de la lichidare, împreună 
cu toate registrele și actele asociației sau fundației și ale lichidării. Numai după aceasta 
lichidatorii vor fi considerați descarcați și li se va elibera, în acest scop, un act constatator.  
 
Art. 70. - (1) Contestațiile la bilanțul lichidatorilor se pot formula de orice persoană 
interesată la judecătoria în a cărei circumscripție se află sediul persoanei juridice lichidate.  
   (2) Toate contestațiile se soluționează printr-o singură hotărâre. Sentința pronunțată de 
judecătorie este executorie și este supusă numai apelului.  
   (3) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea asociației sau 
fundației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.  
 
Art. 71. - (1) Asociația sau fundația încetează a ființa la data radierii din Registrul 
asociațiilor și fundațiilor.  
   (2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în condițiile 
prevăzute la art. 69, prin care se atestă descarcarea acestora de obligațiile asumate.  
 
Art. 72. - Dispozițiile prezentului capitol referitoare la dizolvarea și lichidarea asociațiilor și 
fundațiilor se aplică, în mod corespunzător, și în privința dizolvării și lichidării federațiilor. 
Instanța competentă este tribunalul în a cărui circumscripție se află sediul federației supuse 
dizolvării și lichidării.  
 
CAPITOLUL X 
Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial  
 
Art. 73. - (1) Se constituie Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial - 
asociații, fundații și federații, denumit în continuare Registrul național, în scopul evidenței 
centralizate a acestora.  
   (2) Registrul național se ține de Ministerul Justiției prin direcția de specialitate.  
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Art. 74. - (1) În scopul constituirii și funcționării Registrului național, instanțele judecătorești 
sunt obligate ca, din oficiu, să comunice Ministerului Justiției copii de pe hotărârile 
judecătorești rămase definitive privind constituirea, modificarea și încetarea oricărei 
asociații, fundații sau federații, precum și de pe înscrisurile doveditoare, în termen de 3 zile 
de la data rămânerii definitive a fiecărei hotărâri judecătorești.  
   (2) Asociațiile și fundațiile recunoscute ca fiind de utilitate publică sunt obligate să 
comunice Ministerului Justiției, în extras, copii de pe rapoartele de activitate și situațiile 
financiare anuale, însoțite de dovada eliberată de Regia Autonomă «Monitorul Oficial» că 
s-a solicitat publicarea acestora și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  
 
Art. 75. - (1) Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial este public.  
   (2) Ministerul Justiției este obligat să elibereze, pe cheltuiala persoanei solicitante, copii 
certificate de pe înregistrările efectuate în Registrul național și de pe înscrisurile 
doveditoare.  
   (3) Înscrisurile prevăzute la alin. (2) pot fi cerute și eliberate și prin corespondență.  
   (4) Datele din Registrul național pot fi redate și arhivate și sub formă de înregistrări pe 
microfilme și pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automată a datelor.  
 
[...] 
 
CAPITOLUL XII 
Dispoziții tranzitorii și finale  
 
[...] 
Art. 80. - Dispozițiile prezentei ordonanțe se completează cu dispozițiile Codului civil.  
 
[...] 
 
Art. 85. - Persoanele juridice de utilitate publică - asociații, fundații sau alte organizații de 
acest fel - înființate prin legi, ordonanțe, decrete-lege, hotărâri ale Guvernului sau prin orice 
alte acte de drept public nu intră sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe, ci rămân 
supuse reglementărilor speciale care stau la baza înființării și funcționării lor.  
 
[...] 
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ANEXA 15 - Codul Civil (extras) 
 
 

CODUL CIVIL 
Legea 287 / 2009 republicată 

 
- extras - 

[...] 
 
Art. 25  Subiectele de drept civil 
(1) Subiectele de drept civil sunt persoanele fizice și persoanele juridice. 
(2) Persoana fizică este omul, privit individual, ca titular de drepturi și de obligații civile. 
(3) Persoana juridică este orice formă de organizare care, întrunind condițiile cerute de 
lege, este titulară de drepturi și de obligații civile. 
 
Art. 26  Recunoașterea drepturilor și libertăților civile  
Drepturile și libertățile civile ale persoanelor fizice, precum și drepturile și libertățile civile 
ale persoanelor juridice sunt ocrotite și garantate de lege. 
 
Art. 27 Cetățenii străini și apatrizii  
(1) Cetățenii străini și apatrizii sunt asimilați, în condițiile legii, cu cetățenii români, în ceea 
ce privește drepturile și libertățile lor civile. 
(2) Asimilarea se aplică în mod corespunzător și persoanelor juridice străine. 
 
Art. 28  Capacitatea civilă  
(1) Capacitatea civilă este recunoscută tuturor persoanelor. 
(2) Orice persoană are capacitate de folosință și, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, 
capacitate de exercițiu. 
 
Art. 29  Limitele capacității civile  
(1) Nimeni nu poate fi îngrădit în capacitatea de folosință sau lipsit, în tot sau în parte, de 
capacitatea de exercițiu, decât în cazurile și condițiile expres prevăzute de lege. 
(2) Nimeni nu poate renunța, în tot sau în parte, la capacitatea de folosință sau la 
capacitatea de exercițiu. 
 
Art. 30  Egalitatea în fața legii civile  
Rasa, culoarea, naționalitatea, originea etnică, limba, religia, vârsta, sexul sau orientarea 
sexuală, opinia, convingerile personale, apartenența politică, sindicală, la o categorie 
socială ori la o categorie defavorizată, averea, originea socială, gradul de cultură, precum 
și orice altă situație similară nu au nicio influență asupra capacității civile. 
[...] 
 
Art. 38  Începutul capacității de exercițiu  
(1) Capacitatea de exercițiu deplină începe la data când persoana devine majoră. 
(2) Persoana devine majoră la împlinirea vârstei de 18 ani. 
 
Art. 39  Situația minorului căsătorit  
(1) Minorul dobândește, prin căsătorie, capacitatea deplină de exercițiu. 
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(2) În cazul în care căsătoria este anulată, minorul care a fost de bună-credință la 
încheierea căsătoriei păstrează capacitatea deplină de exercițiu. 
 
 
Art. 40  Capacitatea de exercițiu anticipată  
Pentru motive temeinice, instanța de tutelă poate recunoaște minorului care a împlinit 
vârsta de 16 ani capacitatea deplină de exercițiu. În acest scop, vor fi ascultați și părinții 
sau tutorele minorului, luându-se, când este cazul, și avizul consiliului de familie. 
[...] 
 
Titlul IV -  Persoana juridică 
 
Capitolul I -  Dispoziții generale 
 
Art. 187  Elementele constitutive  
Orice persoană juridică trebuie să aibă o organizare de sine stătătoare și un patrimoniu 
propriu, afectat realizării unui anumit scop licit și moral, în acord cu interesul general. 
 
Art. 188  Calitatea de persoană juridică  
Sunt persoane juridice entitățile prevăzute de lege, precum și orice alte organizații legal 
înființate care, deși nu sunt declarate de lege persoane juridice, îndeplinesc toate condițiile 
prevăzute la art. 187. 
 
Art. 189  Categorii de persoane juridice  
Persoanele juridice sunt de drept public sau de drept privat. 
 
Art. 190  Persoana juridică de drept privat  
Persoanele juridice de drept privat se pot constitui, în mod liber, în una dintre formele 
prevăzute de lege. 
[...] 
 
Art. 192  Regimul juridic aplicabil  
Persoanele juridice legal înființate se supun dispozițiilor aplicabile categoriei din care fac 
parte, precum și celor cuprinse în prezentul cod, dacă prin lege nu se prevede altfel. 
 
Art. 193  Efectele personalității juridice  
(1) Persoana juridică participă în nume propriu la circuitul civil și răspunde pentru obligațiile 
asumate cu bunurile proprii, afară de cazul în care prin lege s-ar dispune altfel. 
(2) Nimeni nu poate invoca împotriva unei persoane de bună-credință calitatea de subiect 
de drept a unei persoane juridice, dacă prin aceasta se urmărește ascunderea unei fraude, 
a unui abuz de drept sau a unei atingeri aduse ordinii publice. 
 
Capitolul II -  Înființarea persoanei juridice 
 
Sectiunea 1 -  Dispoziții comune 
 
Art. 194  Modurile de înființare  
(1) Persoana juridică se înființează: 
[...] 
b) prin actul de înființare al celor care o constituie, autorizat, în condițiile legii; 
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[...] 
(2) Dacă prin lege nu se dispune altfel, prin act de înființare se înțelege actul de constituire 
a persoanei juridice și, după caz, statutul acesteia. 
 
Art. 195  Durata persoanei juridice  
Persoana juridică se înființează pe durată nedeterminată, dacă prin lege, actul de 
constituire sau statut nu se prevede altfel. 
 
Sectiunea 2 - Nulitatea persoanei juridice 
 
Art. 196  Cauzele de nulitate  
(1) Nulitatea unei persoane juridice poate fi constatată sau, după caz, declarată de instanța 
judecatorească numai atunci când: 
a) lipsește actul de înființare sau nu a fost încheiat în formă autentică în situațiile anume 
prevăzute de lege; 
b) toți fondatorii sau asociații au fost, potrivit legii, incapabili, la data înființării persoanei 
juridice; 
c) obiectul de activitate este ilicit, contrar ordinii publice ori bunelor moravuri; 
d) lipsește autorizația administrativă necesară pentru înființarea acesteia; 
e) actul de înființare nu prevede denumirea, sediul sau obiectul de activitate; 
f) actul de înființare nu prevede aporturile fondatorilor sau ale asociaților ori capitalul social 
subscris și vărsat; 
g) s-au încălcat dispozițiile legale privind patrimoniul inițial sau capitalul social minim, 
subscris și vărsat; 
h) nu s-a respectat numărul minim de fondatori sau asociați prevăzut de lege; 
i) au fost nesocotite alte dispoziții legale imperative prevăzute sub sancțiunea nulității 
actului de înființare a persoanei juridice. 
(2) Nerespectarea dispozițiilor alin. (1) lit. a), c)—g) se sancționează cu nulitatea absolută. 
 
Art. 197  Aspectele speciale privind regimul nulității  
(1) Nulitatea relativă a persoanei juridice poate fi invocată în termen de un an de la data 
înregistrării sau înființării acesteia, după caz. 
(2) Nulitatea absolută sau relativă a persoanei juridice se acoperă în toate cazurile, dacă, 
până la închiderea dezbaterilor în fața primei instanțe de judecată, cauza de nulitate a fost 
înlăturată. 
 
Art. 198  Efectele nulității  
(1) De la data la care hotărârea judecătorească de constatare sau declarare a nulității a 
devenit definitivă, persoana juridică încetează fără efect retroactiv și intră în lichidare. 
(2) Prin hotărârea judecătorească de constatare sau declarare a nulității se numesc și 
lichidatorii. 
(3) Hotărârea judecătorească definitivă se comunică, din oficiu, spre a fi notată în toate 
registrele publice în care persoana juridică a fost înregistrată sau, după caz, menționată. 
(4) În toate cazurile, fondatorii sau asociații răspund, în condițiile legii, pentru obligațiile 
persoanei juridice care s-au născut în sarcina acesteia de la data înființării ei și până la 
data notării în registrele publice a hotărârii judecătorești prevăzute la alin. (3). 
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Art. 199  Regimul actelor juridice încheiate cu terții  
(1) Constatarea sau, după caz, declararea nulității nu aduce atingere actelor încheiate 
anterior în numele persoanei juridice de către organele de administrare, direct sau prin 
reprezentare, după caz. 
(2) Nici persoana juridică și nici fondatorii sau asociații nu pot opune terților nulitatea 
acesteia, în afară de cazul în care se dovedește că aceștia cunoșteau cauza de nulitate la 
momentul încheierii actului. 
 
Secțiunea 3 -  Înregistrarea persoanei juridice 
 
Art. 200  Înregistrarea persoanei juridice  
(1) Persoanele juridice sunt supuse înregistrării, dacă legile care le sunt aplicabile prevăd 
această înregistrare. 
(2) Prin înregistrare se înțelege înscrierea, înmatricularea sau, după caz, orice altă 
formalitate de publicitate prevăzută de lege, făcută în scopul dobândirii personalității 
juridice sau al luării în evidență a persoanelor juridice legal înființate, după caz. 
(3) Înregistrarea se face la cerere sau, în cazurile anume prevăzute de lege, din oficiu. 
 
Art. 201  Obligația de verificare a documentelor publicate  
Persoana juridică este obligată să verifice identitatea dintre textul actului constitutiv sau al 
statutului și textul depus la registrul public și cel apărut într-o publicație oficială. În caz de 
neconcordanță, terții pot opune persoanei juridice oricare dintre aceste texte, în afară de 
cazul în care se face dovada ca ei cunoșteau textul depus la registru. 
 
Art. 202  Lipsa înregistrării  
(1) Dacă înregistrarea persoanei juridice are caracter constitutiv, persoana juridică nu se 
consideră legal înființată cât timp înregistrarea nu a fost efectuată. 
[...] 
 
Art. 203  Răspunderea pentru neefectuarea formalităților de înregistrare  
Fondatorii, reprezentanții persoanei juridice supuse înregistrării, precum și primii membri ai 
organelor de conducere, de administrare și de control ale acesteia răspund nelimitat și 
solidar pentru prejudiciul cauzat prin neîndeplinirea formalităților de înregistrare a 
persoanei juridice, dacă aceste formalități trebuiau să fie cerute de aceste persoane. 
 
Art. 204  Înregistrarea modificărilor aduse actului de înființare  
Dispozițiile art. 200—203 sunt aplicabile și în cazul înregistrării modificărilor aduse actului 
de înființare a persoanei juridice, realizate cu respectarea condițiilor prevăzute de lege sau 
de actul de înființare a acesteia, după caz. 
 
Capitolul III - Capacitatea civilă a persoanei juridice 
 
Sectiunea 1 - Capacitatea de folosință a persoanei juridice 
 
Art. 205 Data dobândirii capacității de folosință 
(1) Persoanele juridice care sunt supuse înregistrării au capacitatea de a avea drepturi şi 
obligaţii de la data înregistrării lor. 
[...] 
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(3) Cu toate acestea, persoanele juridice prevăzute la alin. (1) pot, chiar de la data actului 
de înființare, să dobândească drepturi și să își asume obligații, însă numai în masura 
necesară pentru ca persoana juridică să ia ființă în mod valabil. 
(4) Fondatorii, asociații, reprezentanții și orice alte persoane care au lucrat în numele unei 
persoane juridice în curs de constituire răspund nelimitat și solidar față de terți pentru 
actele juridice încheiate în contul acesteia cu încălcarea dispozițiilor alin. (3), în afara de 
cazul în care persoana juridică nou-creată, după ce a dobândit personalitate juridică, le-a 
preluat asupra sa. Actele astfel preluate sunt considerate a fi ale persoanei juridice încă de 
la data încheierii lor și produc efecte depline. 
 
Art. 206  Conținutul capacității de folosință  
(1) Persoana juridică poate avea orice drepturi și obligații civile, afară de acelea care, prin 
natura lor sau potrivit legii, nu pot aparține decât persoanei fizice. 
(2) Persoanele juridice fără scop lucrativ pot avea doar acele drepturi și obligații civile care 
sunt necesare pentru realizarea scopului stabilit prin lege, actul de constituire sau statut. 
(3) Actul juridic încheiat cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) și (2) este lovit de nulitate 
absolută. 
 
Art. 207  Desfășurarea activităților autorizate  
(1) În cazul activităților care trebuie autorizate de organele competente, dreptul de a 
desfășura asemenea activități se naște numai din momentul obținerii autorizației 
respective, dacă prin lege nu se prevede altfel. 
(2) Actele și operațiunile săvârșite fărș autorizațiile prevăzute de lege sunt lovite de nulitate 
absolută, iar persoanele care le-au făcut răspund nelimitat și solidar pentru toate 
prejudiciile cauzate, independent de aplicarea altor sancțiuni prevăzute de lege. 
 
Art. 208  Capacitatea de a primi liberalități  
Prin excepție de la prevederile art. 205 alin. (3) și dacă prin lege nu se dispune altfel, orice 
persoană juridică poate primi liberalități în condițiile dreptului comun, de la data actului de 
înființare sau, în cazul fundațiilor testamentare, din momentul deschiderii moștenirii 
testatorului, chiar și în cazul în care liberalitățile nu sunt necesare pentru ca persoana 
juridică să ia ființă în mod legal. 
 
Secțiunea 2 - Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei juridice 
 
§1. Capacitatea de exercițiu 
 
Art. 209  Data dobândirii capacității de exercițiu  
(1) Persoana juridică își exercită drepturile și își îndeplinește obligațiile prin organele sale 
de administrare, de la data constituirii lor. 
(2) Au calitatea de organe de administrare, în sensul alin. (1), persoanele fizice sau 
persoanele juridice care, prin lege, actul de constituire sau statut, sunt desemnate să 
acționeze, în raporturile cu terții, individual sau colectiv, în numele și pe seama persoanei 
juridice. 
(3) Raporturile dintre persoana juridică și cei care alcătuiesc organele sale de administrare 
sunt supuse, prin analogie, regulilor mandatului, dacă nu s-a prevăzut altfel prin lege, actul 
de constituire sau statut. 
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Art. 210  Lipsa organelor de administrare  
(1) Până la data constituirii organelor de administrare, exercitarea drepturilor și îndeplinirea 
obligațiilor care privesc persoana juridică se fac de către fondatori ori de către persoanele 
fizice sau persoanele juridice desemnate în acest scop. 
(2) Actele juridice încheiate de către fondatori sau de către persoanele desemnate cu 
depășirea puterilor conferite potrivit legii, actului de constituire ori statutului, pentru 
înființarea persoanei juridice, precum și actele încheiate de alte persoane nedesemnate 
obligă persoana juridică în condițiile gestiunii de afaceri. 
(3) Cel care contractează pentru persoana juridică rămâne personal ținut față de terți dacă 
aceasta nu se înființează ori dacă nu își asumă obligația contractată, în afara cazului când 
prin contract a fost exonerat de această obligație. 
 
Art. 211  Incapacități și incompatibilități  
(1) Nu pot face parte din organele de administrare și de control ale persoanei juridice 
incapabilii, cei cu capacitate de exercițiu restrânsă, cei decăzuți din dreptul de a exercita o 
funcție în cadrul acestor organe, precum și cei declarați prin lege sau prin actul de 
constituire incompatibili să ocupe o astfel de funcție. 
(2) Actele încheiate cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) sunt anulabile. Acestea nu pot fi 
anulate pentru simplul fapt că persoanele care fac parte din aceste organe sunt incapabile 
ori incompatibile, după caz, sau pentru că acestea au fost numite cu încălcarea dispozițiilor 
legale ori statutare, dacă nu s-a produs o vătămare. 
 
§2. Funcționarea persoanei juridice 
 
Art. 212  Actele emise de organele persoanei juridice  
(1) Hotărârile și deciziile luate de organele de conducere și administrare în condițiile legii, 
actului de constituire sau statutului sunt obligatorii chiar pentru cei care nu au luat parte la 
deliberare sau au votat împotrivă. 
(2) Față de terți hotărârile și deciziile luate în condițiile legii, ale actului de constituire sau 
ale statutului produc efecte numai de la data publicării lor, în cazurile și condițiile prevăzute 
de lege, în afară de cazul în care se face dovada că aceștia le-au cunoscut pe altă cale. 
 
Art. 213  Obligațiile membrilor organelor de administrare 
Membrii organelor de administrare ale unei persoane juridice trebuie să acționeze în 
interesul acesteia, cu prudența și diligența cerute unui bun proprietar.  
 
Art. 214  Separarea patrimoniilor 
(1) Membrii organelor de administrare au obligația să asigure și să mențină separația dintre 
patrimoniul persoanei juridice și propriul lor patrimoniu. 
(2) Ei nu pot folosi în profitul ori în interesul lor sau al unor terți, după caz, bunurile 
persoanei juridice ori informațiile pe care le obțin în virtutea funcției lor, afară de cazul în 
care ar fi autorizați în acest scop de către cei care i-au numit. 
 
Art. 215  Contrarietatea de interese  
(1) Este anulabil actul juridic încheiat în frauda intereselor persoanei juridice de un membru 
al organelor de administrare, dacă acesta din urmă, soțul, ascendenții sau descendenții lui, 
rudele în linie colaterală sau afinii săi, până la gradul al patrulea inclusiv, aveau vreun 
interes să se încheie acel act și dacă partea cealaltă a cunoscut sau trebuia să cunoască 
acest lucru. 
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(2) Atunci când cel care face parte din organele de administrare ale persoanei juridice ori 
una dintre persoanele prevăzute la alin. (1) are interes într-o problemă supusă hotărârii 
acestor organe, trebuie să înștiințeze persoana juridică și să nu ia parte la nicio deliberare 
privitoare la aceasta. În caz contrar, el răspunde pentru daunele cauzate persoanei juridice, 
dacă fără votul lui nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută. 
 
Art. 216  Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice  
(1) Hotărârile și deciziile contrare legii, actului de constituire ori statutului pot fi atacate în 
justiție de oricare dintre membrii organelor de conducere sau de administrare care nu au 
participat la deliberare ori care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în 
procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când li s-a comunicat copia de 
pe hotărârea sau decizia respectivă ori de la data când a avut loc ședința, după caz. 
(2) Administratorii nu pot însă ataca hotărârea privitoare la revocarea lor din funcție. Ei au 
numai dreptul de a fi despagubiți, dacă revocarea a fost nejustificată sau intempestivă și au 
suferit astfel un prejudiciu. 
(3) Cererea de anulare se soluționează în camera de consiliu de către instanța competentă 
în circumscripția căreia persoana juridică își are sediul, în contradictoriu cu persoana 
juridică în cauză, reprezentată prin administratori. Hotărârea instanței este supusă numai 
apelului. 
(4) Daca hotărârea este atacată de toți administratorii, persoana juridică este reprezentată 
în justiție de persoana desemnată de președintele instanței dintre membrii persoanei 
juridice, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată până când organul de 
conducere competent, convocat în acest scop, va alege o altă persoană. 
(5) Hotărârea definitivă de anulare va fi menționată în registrul public în care este 
înregistrată persoana juridică, fiind opozabilă de la această dată față de orice persoană, 
inclusiv față de membrii acelei persoane juridice. 
(6) Dacă se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiunea în constatarea nulității 
este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată de orice persoană interesată. 
Dispozițiile alin. (3)—(5) rămân aplicabile. 
(7) Prevederile prezentului articol se aplică în masura în care prin legi speciale nu se 
dispune altfel. 
 
Art. 217  Suspendarea actelor atacate  
(1) Odată cu intentarea acțiunii în anulare, reclamantul poate cere instanței, pe cale de 
ordonanță președințială, suspendarea executării actelor atacate. 
(2) Pentru a încuviința suspendarea, instanța îl poate obliga pe reclamant să depună o 
cauțiune, în condițiile legii.  
 
Art. 218  Participarea la circuitul civil  
(1) Actele juridice făcute de organele de administrare ale persoanei juridice, în limitele 
puterilor ce le-au fost conferite, sunt actele persoanei juridice înseși. 
(2) În raporturile cu terții, persoana juridică este angajată prin actele organelor sale, chiar 
dacă aceste acte depășesc puterea de reprezentare conferită prin actul de constituire sau 
statut, în afară de cazul în care ea dovedește că terții o cunoșteau la data încheierii actului. 
Simpla publicare a actului de constituire sau a statutului persoanei juridice nu constituie 
dovada cunoașterii acestui fapt. 
(3) Clauzele sau dispozițiile actului de constituire ori ale statutului, precum și hotărârile 
organelor statutare ale persoanei juridice care limitează sau lărgesc puterile conferite 
exclusiv de lege acestor organe sunt considerate nescrise, chiar dacă au fost publicate. 
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Art. 219  Răspunderea pentru fapte juridice  
(1) Faptele licite sau ilicite săvârșite de organele persoanei juridice obligă însăși persoana 
juridică, însă numai dacă ele au legatură cu atribuțiile sau cu scopul funcțiilor încredințate. 
(2) Faptele ilicite atrag și răspunderea personală și solidară a celor care le-au săvârșit, atât 
față de persoana juridică, cât și față de terți. 
 
Art. 220  Răspunderea membrilor organelor persoanei juridice  
(1) Acțiunea în răspundere împotriva administratorilor, cenzorilor, directorilor și a altor 
persoane care au acționat în calitate de membri ai organelor persoanei juridice, pentru 
prejudiciile cauzate persoanei juridice de către aceștia prin încălcarea îndatoririlor stabilite 
în sarcina lor, aparține, în numele persoanei juridice, organului de conducere competent, 
care va decide cu majoritatea cerută de lege, iar în lipsă, cu majoritatea cerută de 
prevederile statutare. 
(2) Hotărârea poate fi luată chiar dacă problema răspunderii persoanelor prevăzute la alin. 
(1) nu figurează pe ordinea de zi. 
(3) Organul de conducere competent desemnează cu aceeași majoritate persoana 
însărcinată să exercite acțiunea în justiție. 
(4) Dacă s-a hotărât introducerea acțiunii în răspundere împotriva administratorilor, 
mandatul acestora încetează de drept și organul de conducere competent va proceda la 
înlocuirea lor. 
(5) În cazul în care acțiunea se introduce împotriva directorilor angajați în baza unui alt 
contract decât a unui contract individual de munca, aceștia sunt suspendați de drept din 
funcție până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești. 
 
§3.   Dispoziții speciale 
[...] 
 
Art. 222  Independența patrimonială 
Persoana juridică având în subordine o altă persoană juridică nu răspunde pentru 
neexecutarea obligațiilor acesteia din urmă și nici persoana juridică subordonată nu 
răspunde pentru persoana juridică față de care este subordonată, dacă prin lege nu se 
dispune altfel. 
[...] 
 
Capitolul IV -  Identificarea persoanei juridice 
 
Art. 225  Naționalitatea persoanei juridice  
Sunt de naționalitate română toate persoanele juridice al căror sediu, potrivit actului de 
constituire sau statutului, este stabilit în România. 
 
Art. 226  Denumirea persoanei juridice  
(1) Persoana juridică poartă denumirea stabilită, în condițiile legii, prin actul de constituire 
sau prin statut. 
(2) Odată cu înregistrarea persoanei juridice se vor trece în registrul public denumirea ei și 
celelalte atribute de identificare. 
 
Art. 227  Sediul persoanei juridice  
(1) Sediul persoanei juridice se stabilește potrivit actului de constituire sau statutului. 
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(2) În funcție de obiectul de activitate, persoana juridică poate avea mai multe sedii cu 
caracter secundar pentru sucursalele, reprezentanțele sale teritoriale și punctele de lucru. 
Dispozițiile art. 97 sunt aplicabile în mod corespunzător. 
 
Art. 228  Schimbarea denumirii și sediului  
Persoana juridică poate să își schimbe denumirea sau sediul, în condițiile prevăzute de 
lege. 
 
Art. 229  Dovada denumirii și sediului  
(1) În raporturile cu terții, dovada denumirii și a sediului persoanei juridice se face cu 
mențiunile înscrise în registrele de publicitate sau de evidență prevăzute de lege pentru 
persoana juridică respectivă. 
(2) În lipsa acestor mențiuni, stabilirea sau schimbarea denumirii și a sediului nu va putea fi 
opusă altor persoane. 
 
Art. 230  Alte atribute de identificare  
În funcție de specificul obiectului de activitate, persoana juridică mai poate avea și alte 
atribute de identificare, cum sunt numărul de înregistrare în registrul comerțului sau într-un 
alt registru public, codul unic de înregistrare și alte elemente de identificare, în condițiile 
legii. 
 
Art. 231  Mențiuni obligatorii  
Toate documentele, indiferent de formă, care emană de la persoana juridică trebuie să 
cuprindă denumirea și sediul, precum și alte atribute de identificare, în cazurile prevăzute 
de lege, sub sancțiunea plății de daune-interese persoanei prejudiciate. 
 
Capitolul V -  Reorganizarea persoanei juridice 
 
Art. 232  Noțiune  
Reorganizarea persoanei juridice este operațiunea juridică în care pot fi implicate una sau 
mai multe persoane juridice și care are ca efecte înființarea, modificarea ori încetarea 
acestora. 
 
Art. 233  Modurile de reorganizare  
(1) Reorganizarea persoanei juridice se realizează prin fuziune, prin divizare sau prin 
transformare. 
(2) Reorganizarea se face cu respectarea condițiilor prevăzute pentru dobândirea 
personalității juridice, în afară de cazurile în care prin lege, actul de constituire sau statut se 
dispune altfel. 
 
Art. 234  Fuziunea  
Fuziunea se face prin absorbția unei persoane juridice de către o altă persoană juridică sau 
prin contopirea mai multor persoane juridice pentru a alcătui o persoană juridică nouă. 
 
Art. 235  Efectele fuziunii  
(1) În cazul absorbției, drepturile și obligațiile persoanei juridice absorbite se transferă în 
patrimoniul persoanei juridice care o absoarbe. 
(2) În cazul contopirii persoanelor juridice, drepturile și obligațiile acestora se transferă în 
patrimoniul persoanei juridice nou-înființate. 
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Art. 236  Divizarea  
(1) Divizarea poate fi totală sau parțială. 
(2) Divizarea totală se face prin împărțirea întregului patrimoniu al unei persoane juridice 
între două sau mai multe persoane juridice care există deja sau care se înființează prin 
divizare. 
(3) Divizarea parțială constă în desprinderea unei părți din patrimoniul unei persoane 
juridice, care continuă să existe, și în transmiterea acestei părți către una sau mai multe 
persoane juridice care există sau care se înființează în acest mod. 
 
Art. 237  Efectele divizării  
(1) Patrimoniul persoanei juridice care a încetat de a avea ființă prin divizare se împarte în 
mod egal între persoanele juridice dobânditoare, dacă prin actul ce a dispus divizarea nu s-
a stabilit o altă proporție. 
(2) În cazul divizării parțiale, când o parte din patrimoniul unei persoane juridice se 
desprinde și se transmite unei singure persoane juridice deja existente sau care se 
înființează în acest mod, reducerea patrimoniului persoanei juridice divizate este 
proporțională cu partea transmisă. 
(3) În cazul în care partea desprinsă se transmite mai multor persoane juridice deja 
existente sau care se înființează în acest mod, împărțirea patrimoniului între persoana 
juridică față de care s-a făcut desprinderea și persoanele juridice dobânditoare se va face 
potrivit dispozițiilor alin. (2), iar între persoanele juridice dobânditoare, împărțirea părții 
desprinse se va face potrivit dispozițiilor alin. (1), ce se vor aplica în mod corespunzător. 
 
Art. 238  Întinderea răspunderii în caz de divizare  
(1) În cazul divizării, fiecare dintre persoanele juridice dobânditoare va răspunde: 
a) pentru obligațiile legate de bunurile care formează obiectul drepturilor dobândite sau 
păstrate integral; 
b) pentru celelalte obligații ale persoanei juridice divizate, proporțional cu valoarea 
drepturilor dobândite sau păstrate, socotită după scăderea obligațiilor prevăzute la lit. a). 
(2) Dacă o persoană juridică înființată în condițiile art. 194 alin. (1) lit. a) este supusă 
divizării, prin actul de reorganizare se va putea stabili și un alt mod de repartizare a 
obligațiilor decât acela prevăzut în prezentul articol. 
 
Art. 239  Repartizarea contractelor în caz de divizare  
În caz de divizare, contractele se vor repartiza, cu respectarea dispozițiilor art. 206 alin. (2), 
art. 237 și 238, astfel încât executarea fiecăruia dintre ele să se facă în întregime de către 
o singură persoană juridică dobânditoare, afară numai dacă aceasta nu este cu putință. 
 
Art. 240  Încetarea unor contracte  
(1) În cazul contractelor încheiate în considerarea calității persoanei juridice supuse 
reorganizării, acestea nu își încetează efectele, cu excepția cazului în care părțile au 
stipulat expres contrariul sau menținerea ori repartizarea contractului este condiționată de 
acordul părții interesate. 
(2) Daca menținerea sau repartizarea contractului este condiționată de acordul părții 
interesate, aceasta va fi notificată sau, după caz, înștiințată prin scrisoare recomandată, cu 
confirmare de primire, pentru a-și da ori nu consimțământul în termen de 10 zile lucrătoare 
de la comunicarea notificării sau înștiințării. Lipsa de răspuns în acest termen echivalează 
cu refuzul de menținere sau preluare a contractului de către persoana juridică succesoare. 
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Art. 241  Transformarea persoanei juridice  
(1) Transformarea persoanei juridice intervine în cazurile prevăzute de lege, atunci când o 
persoană juridică își încetează existența, concomitent cu înființarea, în locul ei, a unei alte 
persoane juridice. 
(2) În cazul transformării, drepturile și obligațiile persoanei juridice care și-a încetat 
existența se transferă în patrimoniul persoanei juridice nou-înființate, cu excepția cazului în 
care prin actul prin care s-a dispus transformarea se prevede altfel. În aceste din urmă 
cazuri, dispozițiile art. 239, 240 și 243 rămân aplicabile. 
 
Art. 242  Data transmiterii drepturilor și obligațiilor  
(1) În cazul reorganizării persoanelor juridice supuse înregistrării, transmiterea drepturilor și 
obligațiilor se realizează atât între părți, cât și față de terți, numai prin înregistrarea 
operațiunii și de la data acesteia. 
(2) În ceea ce privește celelalte persoane juridice nesupuse înregistrării, transmiterea 
drepturilor și obligațiilor, în cazurile prevăzute la alin. (1), se realizează atât între părți, cât și 
față de terți, numai pe data aprobării de către organul competent a inventarului, a bilanțului 
contabil întocmit în vederea predării-primirii, a evidenței și a repartizării tuturor contractelor 
în curs de executare, precum și a oricăror alte asemenea acte prevăzute de lege. 
(3) În cazul bunurilor imobile care fac obiectul transmisiunii, dreptul de proprietate și 
celelalte drepturi reale se dobândesc numai prin înscrierea în cartea funciară, în baza 
actului de reorganizare încheiat în formă autentică sau, după caz, a actului administrativ 
prin care s-a dispus reorganizarea, în ambele situații însoțit, dacă este cazul, de certificatul 
de înregistrare a persoanei juridice nou-înființate. 
 
Art. 243  Opoziții  
(1) Actele prin care s-a hotărât reorganizarea pot fi atacate, dacă prin lege nu se dispune 
altfel, prin opoziție, de către creditori și orice alte persoane interesate, în termen de 30 de 
zile de la data când au luat cunoștință de aprobarea reorganizării, dar nu mai târziu de un 
an de la data publicării acesteia, sau, după caz, de la data aprobării acesteia de către 
organul competent, potrivit legii. 
(2) Opoziția suspendă executarea față de oponenți până la rămânerea definitivă a hotărârii 
judecătorești, în afară de cazul în care persoana juridică debitoare face dovada executării 
obligațiilor sau oferă garanții acceptate de creditori ori încheie cu aceștia un acord pentru 
plata datoriilor. 
(3) Opoziția se judecă în camera de consiliu, cu citarea părților, de către instanța 
competentă. 
(4) Hotărârea pronunțată asupra opoziției este supusă numai apelului. 
 
Capitolul VI   Încetarea persoanei juridice 
 
Secțiunea 1 -  Dispoziții generale 
 
Art. 244  Modurile de încetare  
Persoana juridică încetează, după caz, prin constatarea ori declararea nulității, prin fuziune, 
divizare totală, transformare, dizolvare sau desființare ori printr-un alt mod prevăzut de 
actul constitutiv sau de lege. 
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Secțiunea 2 -  Dizolvarea persoanei juridice 
 
Art. 245  Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat  
Persoanele juridice de drept privat se dizolvă: 
a) dacă termenul pentru care au fost constituite s-a împlinit; 
b) dacă scopul a fost realizat ori nu mai poate fi îndeplinit; 
c) dacă scopul pe care îl urmăresc sau mijloacele întrebuințate pentru realizarea acestuia 
au devenit contrare legii sau ordinii publice ori dacă ele urmăresc un alt scop decât cel 
declarat; 
d) prin hotărârea organelor competente ale acestora; 
e) prin orice alt mod prevăzut de lege, actul de constituire sau statut. 
[...] 
 
Art. 247  Opoziții  
În cazul în care persoana juridică se dizolvă prin hotărârea organului competent, creditorii 
sau orice alte persoane interesate pot face opoziție, dispozițiile art. 243 aplicându-se în 
mod corespunzător. 
 
Art. 248  Lichidarea  
(1) Prin efectul dizolvării persoana juridică intră în lichidare în vederea valorificării activului 
și a plății pasivului. 
(2) Persoana juridică își păstrează capacitatea civilă pentru operațiunile necesare lichidării 
până la finalizarea acesteia. 
(3) Dacă încetarea persoanei juridice are loc prin fuziune, transformare sau prin divizare 
totală, nu se declanșează procedura lichidării. 
 
Art. 249  Destinația bunurilor rămase după lichidare  
(1) Oricare ar fi cauzele dizolvării, bunurile persoanei juridice rămase după lichidare vor 
primi destinația stabilită în actul de constituire sau statut ori destinația stabilită în hotărârea 
organului competent luată înainte de dizolvare. 
(2) În lipsa unei asemenea prevederi în actul de constituire sau statut ori în lipsa unei 
hotărâri luate în condițiile alin. (1), precum și în cazul în care prevederea sau hotărârea 
este contrară legii sau ordinii publice, la propunerea lichidatorului, bunurile rămase după 
lichidare se atribuie de instanța competentă, prin hotărâre supusă numai apelului, unei 
persoane juridice cu scop identic sau asemănător, dacă prin lege nu se prevede altfel. 
Atunci când există mai multe astfel de persoane juridice, lichidatorul propune cel puțin 3 
persoane juridice, caz în care bunurile se atribuie prin tragere la sorți. 
(3) În cazul în care persoana juridică a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 245 
lit. d), precum și în cazul în care nicio persoană juridică nu este de acord cu preluarea 
bunurilor rămase după lichidare în condițiile alin. (2), acestea vor trece în proprietatea 
comunei, orașului sau municipiului în a cărui rază teritorială se află bunurile. 
(4) În toate cazurile, transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după 
lichidare are loc la data preluării lor de către beneficiari, dacă prin lege nu se prevede altfel. 
Procesul-verbal de predare-primire și hotărârea judecătorească rămasă definitivă, în 
cazurile prevăzute la alin. (2) ori (3), constituie titlu de proprietate sau, după caz, pot servi 
drept temei juridic pentru întăbularea în cartea funciară. 
În cazul bunurilor imobile, dispozițiile art. 1.244 și cele în materie de carte funciară rămân 
aplicabile. 
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Secțiunea 3 -  Dispoziții speciale 
[...] 
 
Art. 251  Data încetării personalității juridice 
(1) Persoanele juridice supuse înregistrării încetează la data radierii din registrele în care 
au fost înscrise. 
[...] 
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  Date de identificare și contact ale CCN:  

  Adresa:  str. Septimiu Albini nr. 133, ap. 18, RO-400457 Cluj-Napoca  

  Telefon:  +40-744-576836 

  E-mail:  office@ccn.ro 

  Web:   www.ccn.ro 

  CIF:   5800675 

  RAF:   48/1992, Judecatoria Cluj-Napoca 

16. Despre editori 
 

 
I. Asociația turistică sportivă civică și 

ecologistă CLUBUL DE CICLOTURISM 

NAPOCA 

     

Misiune: CLUBUL DE CICLOTURISM "NAPOCA" 

(CCN) este o asociație turistică sportivă civică și ecologistă 

care militează de peste 25 de ani pentru un om sănătos într-un mediu sănătos, rezultând o 

dezvoltare durabilă a societății. În acest sens, CCN activează în 4 domenii importante și 

complementare: promovarea bicicletei, sporturi montane, protecția mediului, tineret și civic.  

Caractere: CCN este persoană juridică română de drept privat, independentă, 

democratică, non-profit și nepartizană politic, cu caracter atât militant cât și de loisir, 

acționând în principal în beneficiu public, și secundar în cel personal nepatrimonial al 

membrilor săi. CCN este ONG de mediu, de tineret și civic, și totodată club montan, sportiv 

și turistic, având caracter local ca membri, dar activând atât la nivel local și județean, cât și 

național și internațional.  

Cuvinte-cheie care rezumă domeniile de activitate CCN: 

• Cicloturism, biciclism urban, ciclism montan (MTB), promovarea bicicletei; 

• Protecția mediului, cercetarea zonei montane, dezvoltare durabilă; 

• Turism pedestru montan/trekking/hiking, alpinism și escaladă, schi, speoturism, 

parapantă; 

• Tineret, civism, dezvoltarea societății civile / sectorului ONG; 
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  Date de identificare și contact ale MMC: 

  Adresa:  str. Dorobantilor nr. 33-37, ap. 4, RO-400117, Cluj-Napoca  

  Telefon:  +40-364-884296 

  E-mail:  office@mmc-law.ro 

  Web:   www.mmc-law.ro 

  CIF:   38952122  

  Autorizare:  Decizia 132/2018, Baroul Cluj.       

 

II. MUREȘAN MITITEAN CLEJA - 

Societate Civilă de Avocați     

 

Misiune: Societatea civilă de avocați 

MUREȘAN MITITEAN CLEJA asigură clienților ei, 

persoane juridice sau fizice, române și străine, servicii de consultanță, asistență și 

reprezentare juridică într-un larg spectru de ramuri de drept, inclusiv speciale sau de nișă, 

pentru a le conferi un nivel înalt de siguranță juridică.  

În acest sens, MMC depune, prin avocații ei, toate diligențele, ca drepturile și 

interesele clienților să fie protejate la cel mai bun nivel, prin depistarea, documentarea și 

neutralizarea riscurilor juridice, prin prevenirea declanșării litigiilor și evitarea producerii 

prejudiciilor și, dacă acestea totuși intervin, prin maximizarea șanselor de câștigare a 

proceselor și de recuperare, respectiv limitare a daunelor.      

 Abordare: MMC abordează fiecare client şi fiecare dosar cu maximă seriozitate, 

considerând că trebuie să înţeleagă în profunzime tot contextul, pentru a putea acorda 

servicii în mod eficace şi eficient, ţinând cont de ansamblul de interese ale Clientului, 

inclusiv indirecte sau pe termen lung, astfel ca, dincolo de soluţionarea cât mai favorabilă a 

problemei juridice pentru care Clientul s-a adresat MMC, eventuale alte efecte negative sau 

riscuri pentru Client, chiar nebănuite iniţial de acesta, să fie evitate sau diminuate sau cel 

puţin cunoscute şi asumate în cunoştinţă de cauză. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://mmc-law.ro/
http://ccn.ro/


 mmc-law.ro  |  ccn.ro 

Radu Mititean - Ghid practic pentru înființarea asociațiilor în baza O.G. 26 / 2000 cu privire la asociații și fundații  

Pa
g8

7 

 
17. Despre autor 

 
Radu Mititean este avocat și, pe bază de voluntariat, de 

peste 25 de ani, activist ONG, precum și consultant în 

domeniul protecției mediului, turismului activ, sporturilor 

montane și managementului asociativ. Este licențiat în 

drept și medicină și are pregătire și în domeniul turismului, 

mediului și managementului, precum și multiple stagii de 

instruire în sfere conexe. Are experiență de două decenii în 

sectorul public și business și mai ales în sectorul non-profit. 

Este, printre altele, director executiv al Asociației turistice 

sportive civice și ecologiste Clubul de Cicloturism "Napoca" (CCN) și președinte al 

Federației Bicicliștilor din România (FBR), ambele funcții fiind exercitate în regim de 

voluntariat. Este avocat asociat în MUREȘAN MITITEAN CLEJA - Societate Civilă de 

Avocați (MMC). 

A publicat zeci de manuale, studii, ghiduri, hărți și alte materiale informative, a 

participat la peste 300 de conferințe, la sute de emisiuni radio și TV și i s-au publicat sau 

preluat peste 1000 de materiale în presa scrisă și în medii electronice. A coordonat peste 

100 de proiecte și programe, în cadrul mai multor organizații. A fondat și administrează sau 

e principal autor în multe forumuri importante de discuții pe Internet. A fost membru în 10 

comisii oficiale de pe lângă autorități publice locale, județene sau naționale și este membru 

sau delegat în mai multe duzini de organizații, comitete ONG și grupuri de lucru ale 

acestora.  
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