Conf.univ.dr. Alina-Teodora Ciuhureanu
Universitatea Româno-Germană din Sibiu –
Partener în proiect

1. Glosar de termeni
Înainte de a vă prezenta pașii de urmat în înființarea unei
organizații neguvernamentale, vă propunem cunoașterea
unor termeni de specialitate.

Asociaţia: este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane
care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire
contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea
unor activităţi în interes general, al unor colectivităţi sau, după caz, în
interesul lor personal nepatrimonial.
Federaţia: două sau mai multe asociaţii sau fundaţii se pot constitui în
federaţie.
Filială: sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu,
acte juridice în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei.
Fundaţia: este subiectul de drept înfiinţat de una sau mai multe persoane
care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie
un patrimoniu afectat, în mod permanent şi irevocabil, realizării unui scop de
interes general sau, după caz, al unor colectivităţi.
Organizaţie neguvernamentală: structură instituţionalizată de natură privată
ce poate activa fie ca grup informal, fie ca persoană juridică, şi care este
independentă în raport cu orice autoritate publică. Ea nu urmărește nici
accesul la puterea politică şi nici obţinerea de profit.
(http://www.ongportal.3x.ro/index.php?target=lege&id_lege=11)
Non-profit: al cărui scop nu este acela de a avea profit

Asociaţiile şi fundaţiile constituite: sunt persoane juridice de drept privat
fără scop patrimonial

Pasul 1. Rezervarea denumirii – obţinerea dovezii
privind disponibilitatea denumirii

În vederea rezervării denumirii, este necesară completarea unei cereri (model în
Anexa la Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 954/2000) şi ataşarea dovezii în original a
achitării tarifului de 5 RON, la orice unitate a Trezorerie, în contul 20360150 - „Alte
venituri”.
Cererea se depune la Registratura generală a Ministerului Justiţiei ori se
transmite prin poştă, termenul de soluţionare fiind de 5 zile de la data primirii cererii.
Plicul trimis la Ministerul Justitiei pe adresa: Str. Apolodor, nr.17, sector 5,
Bucureşti, trebuie să conţină chitanţa în original şi un plic auto-adresat cu tibru. El
trebuie trimis recomandat cu confirmare de primire.
Atenţie: Veţi primi răspunsul în 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii
(dacă îl ridicaţi personal) sau în 10 zile lucrătoare (dacă alegeţi să îl primiţi
prin poştă).
Pentru informaţii procedurale şi eliberarea dovezilor de disponibilitate a denumirii
este organizat program cu publicul la nivelul Serviciului comunicare şi relaţii publice, de
luni până vineri între orele 10.00 – 12.00 iar marţea şi joia şi între orele 14.00 - 16.00.
Dovada disponibilităţii denumirii este valabilă 3 luni de la data emiterii sale, însă
ea poate fi prelungită. În acest sens trebuie să faceţi o cerere de prelungire cel mai
târziu în ziua expirării valabilităţii dovezii anterioare.
Lista cu asociaţiile şi fundaţiile existente o gasiţi pe site-ul Ministerului Justiţiei
www.just.ro accesând butonul Registrul Naţional ONG.
Atenţie: Este interzisă utilizarea în denumirea asociaţiei/fundaţiei/federaţiei
a unor sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea
unor autorităţi sau instituţii publice de interes naţional ori local. Prin aceste
sintagme sau cuvinte se înţelege includerea în denumire a unor termeni, precum:
„comisariat”, „inspectorat”, „gardă”, „academie”, „autoritate”, „consiliu”, „agenţie” sau
derivatele acestora. Înscrierea folosind în denumirea sa cuvintele „naţional” sau „român”
ori derivatele acestora se realizează numai cu acordul prealabil al Secretariatului
General al Guvernului.”

Pentru informaţii suplimentare:
Biroul Evidenţă O.N.G. – în cadrul Ministerului Justiţiei
Adresă: Str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti
Program: luni, vineri 10.00-12.00; marţi, joi 14.00-16.00
Informaţii telefonice: luni-vineri 13.00 – 15.00 la nr. de telefon:
037 204 1999 int.1192
E-mail: relatiipublice@just.ro

Pasul 2: Actul constitutiv şi statutul

2.1. Actul constitutiv şi statutul asociaţiei
Reţine: Numărul de asociaţi trebuie să fie de minim 3.

În vederea dobândirii personalităţii juridice, membrii asociaţi încheie actul
constitutiv şi statutul asociaţiei, în formă autentică sau atestată de avocat.
Actul constitutiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
a. datele de identificare a membrilor asociaţi: numele sau denumirea şi, după
caz, domiciliul sau sediul acestora;
b. exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului propus;
c. denumirea asociaţiei;
d. sediul asociaţiei;
e. durata de funcţionare a asociaţiei - pe termen determinat, cu indicarea
expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;
f. patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial, în valoare de cel puţin un
salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociaţiei, este alcătuit din
aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor. În cazul aportului în natură,
forma autentică a actului constitutiv şi a statutului este obligatorie;
g. componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi
control ale asociaţiei;
h. persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfăşoare procedura
de dobândire a personalităţii juridice;
i. semnăturile membrilor asociaţi.

Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
a. elementele prevăzute anterior, cu excepţia celor precizate la lit. g) şi h);
b. precizarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei;
c. modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat;
d. drepturile şi obligaţiile asociaţilor;
e. categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei;
f. atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
g. destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei.

2.2. Actul constitutiv şi statutul fundaţiei
Reţine: Numărul de fondatori este de minim 1.

În vederea dobândirii personalităţii juridice, fondatorul sau fondatorii încheie actul
constitutiv şi statutul fundaţiei, în forma autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.
Actul constitutiv al fundaţiei cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
a. datele de identificare a fondatorului sau, după caz, a fondatorilor: numele sau
denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;
b. scopul fundaţiei;
c. denumirea fundaţiei;
d. sediul fundaţiei;
e. durata de funcţionare a fundaţiei - pe termen determinat, cu indicarea expresă
a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat;
f. patrimoniul iniţial al fundaţiei;
g. componenta nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi
control ale fundaţiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;
h. persoana sau persoanele împuternicite sa desfăşoare procedura de
dobândire a personalităţii juridice;
i. semnăturile fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor.
Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
a. elementele prevăzute anterior, cu excepţia celor de la lit. g) şi h);
b. explicitarea scopului şi a obiectivelor fundaţiei;
c. categoriile de resurse patrimoniale ale fundaţiei;
d. atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale fundaţiei;
e. procedura de desemnare şi de modificare a componentei organelor de
conducere, administrare şi control, pe parcursul existenţei fundaţiei;
f. destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării fundaţiei.

Pasul 3. Sediul social

Este absolut necesar să aveți un sediu (social) pentru asociaţie. Cel mai simplu
este să stabiliţi drept sediu locuinţa unuia dintre membrii (cu condiţia să fie în
proprietatea acestuia). Ulterior, în funcţie de obiectul de activitate, veţi putea căuta un
alt sediu, în care să vă puteţi desfăşura activitatea.
Proprietarul imobilului/apartamentului stabilit ca sediu autentifică la notariat o
declaraţie prin care pune la dispoziţie spaţiul respectiv ca sediu pentru asociaţie.
a. Este posibil ca Judecătoria să vă solicite în plus un Contract
de comodat. Acesta nu este necesar să fie autentificat.
b. Daca aveţi la dispoziţie un spaţiu închiriat, veţi avea nevoie de
contractul de închiriere, în copie autentificată, şi de acordul
proprietarului.
c. În cazul imobilelor aflate sub ipotecă, se cere acceptul oficial al
băncii creditoare.
d. Dacă sediul este stabilit într-un imobil ce cuprinde mai multe
proprietari (bloc, vilă), se mai cer următoarele: acordul vecinilor
cu pereţi comuni cu apartamentul-sediu (un simplu tabel cu
semnături cum că sunt de acord cu funcţionarea sediului Asociaţiei în apartamentul
respectiv); acordul Asociaţiei de Proprietari (Locatari, după caz). Acordul se dă pe un
formular tip. Adresaţi-vă administratorului imobilului.

Pasul 4. Patrimoniul

Reţine: patrimoniul iniţial al asociaţiei este în valoare de cel puţin un
salariu minim brut pe economie şi este alcătuit din aportul în natură
şi/sau în bani al asociaţilor.
Reţine: patrimoniul iniţial al fundaţiei trebuie sa includă bunuri în
natura sau numerar în valoare totală de cel puţin 100 de ori salariul
minim brut pe economie, la data constituirii fundaţiei. în cazul fundaţiilor

al căror scop exclusiv este efectuarea operaţiunilor de colectare de fonduri care sa fie
puse la dispoziţia altor asociaţii sau fundaţii, în vederea realizării de programe de către
acestea din urma, activul patrimonial iniţial poate avea o valoare totală de cel puţin 20
de ori salariul minim brut pe economie.
Puteţi depune suma de bani la o unitate bancară "în consemn, pe seama şi la
dispoziţia Asociaţiei...". Trebuie să completaţi un formular, să anexaţi o copie xerox
după actul constitutiv autentificat şi să achitaţi o taxă de deschidere de cont. Veţi primi
un extras de cont doveditor ce trebuie depus la dosar.
Să nu vă speriați: banii rămân blocaţi până la obţinerea hotărârii de înfiinţare,
când veţi putea transfera banii într-un cont bancar pe numele organizaţiei, aceasta
putându-i folosi în realizarea scopului.
Veţi anexa la dosar dovada deţinerii bunului respectiv de către unul din membrii
fondatori (factură, contract de vânzare-cumpărare etc.)
Atenţie: în cazul aportului în natură este necesar să autentificaţi (la notar)
actul constitutiv şi statutul.
Dacă doriţi, puteţi constitui patrimoniul iniţial din sume mai mari, sau din sume
mai mari şi bunuri mobile/imobile (aport în natură), lucru care va fi menţionat în Statut.
În cazul aportului în natură, se va menţiona ce reprezintă acesta. Este posibil să
aveţi nevoie de un Raport de evaluare elaborat de un evaluator autorizat.

Pasul 5. Obţine Cazierul fiscal

Asociaţii şi membrii fondatori trebuie să obţină şi să depună la Judecătorie,
Cazierul Fiscal, eliberat de Ministerul Finanţelor Publice (prin administraţiile teritoriale).
Atenţie: Cazierul Fiscal are valabilitate doar 30 zile de la data eliberării!

Pasul 6. Înscrierea în Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor

Asociaţia/fundaţia devine persoana juridică din momentul înscrierii ei în Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor.
Cererea de înscriere va fi însoţită de următoarele documente:
a. actul constitutiv;
b. statutul asociaţiei;
c. actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial;
d. dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei sau, după
caz, refuzul motivat al eliberării acesteia.
În termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere şi a documentelor
aferente, judecătorul desemnat de preşedintele instanţei verifică legalitatea acestora şi
dispune, prin încheiere, înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Odată
cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus înscrierea se comunică din
oficiu, pentru evidenţa fiscală, organului financiar local în a cărui rază teritorială se află
sediul asociaţiei, cu menţionarea numărului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor.
În cazul în care cerinţele legale pentru constituirea asociaţiei/fundaţiei nu sunt
îndeplinite, judecătorul, îl va cita, în camera de consiliu, pe reprezentantul
asociaţiei/fundaţiei, punându-i în vedere, în scris, să remedieze neregularităţile
constatate. În situaţia în care, la termenul fixat, neregularităţile sunt înlăturate,
judecătorul va lua act despre aceasta prin încheiere, dispunând înscrierea
asociaţiei/fundaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. În cazul în care neregularităţile
nu au fost înlăturate sau, deşi legal citat, reprezentantul asociaţiei/fundaţiei lipseşte în
mod nejustificat, judecătorul va respinge cererea de înscriere prin încheiere motivată.
Încheierile de admitere sau de respingere a cererii de înscriere sunt supuse
numai recursului. Termenul de recurs este de 5 zile şi curge de la data pronunţării,
pentru cei care au fost prezenţi, şi de la data comunicării, pentru cei care au lipsit.
Recursul se soluţionează cu citarea părţilor, în camera de consiliu.
Înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor se efectuează în ziua rămânerii
irevocabile a încheierii de admitere, eliberându-se, la cerere, reprezentantului
asociaţiei/fundaţiei sau mandatarului acesteia, un certificat de înscriere care va
cuprinde: denumirea asociaţiei/fundaţiei, sediul acesteia, durata de funcţionare, numărul
şi data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. În relaţiile cu terţii dovada
personalităţii juridice se face cu certificatul de înscriere.

Pasul 7. Codul de înregistrare fiscală

Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal are
obligaţia să se înregistreze fiscal primind un cod de identificare fiscală.
În vederea atribuirii codului de înregistrare fiscală şi eliberării certificatului de
înregistrare fiscală, depuneţi la organul fiscal competent formularul 010 „Declaraţie de
înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi
alte entităţi fără personalitate juridică”.

Pasul 8. Ştampila şi contul bancar

Ştampila este necesară pentru a certifica actele semnate în numele organizaţiei.
La comandă prezentaţi o copie de pe Codul de înregistrare fiscală.
Vă puteţi deschide contul bancar la orice bancă doriţi. Veţi avea nevoie de
Statutul şi Actul constitutiv, Sentinţa civilă, Certificatul de înregistrare fiscală, în original
sau copie legalizată (care vi se va înapoia) şi încă o copie xerox (care se reţine) şi
stampila. De asemenea, persoanele desemnate pentru a efectua operaţiuni bancare
trebuie să fie prezente pentru acordarea specimenului de semnătură.
Apoi, transferaţi prin ordin de plată la bancă, banii din patrimoniul iniţial depuşi în
consemn.

Pasul 9. Organizare şi funcţionare

Organele asociaţiei sunt:
a. adunarea generală;
b. consiliul director;
c. cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.

Atenţie: în Actul constitutiv al asociaţiei va trebui să menţionaţi componenţa
nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale
asociaţiei.
Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea
asociaţilor. Competenţa adunării generale cuprinde
a. stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
b. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
c. alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;
d. alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de
cenzori;
e. înfiinţarea de filiale;
f. modificarea actului constitutiv şi a statutului;
g. dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor
rămase după lichidare;
h. orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.
Adunarea generală se întruneşte cel puţin o data pe an şi are drept de control
permanent asupra celorlalte organe de conducere.
Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale
statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la
adunarea generală sau au votat împotrivă.
Hotărârile adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor
cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi care
nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se
insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au
luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.
Cererea de anulare se soluţionează în camera de consiliu de către judecătoria în
circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul. Hotărârea instanţei este supusă numai
recursului.
Consiliul director asigura punerea în executare a hotărârilor adunării generale.
El poate fi alcătuit şi din persoane din afară asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din
componenţa sa. În exercitarea competenţei sale, consiliul director are următoarele
atribuţii:
a. prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară,
executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul
bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
b. încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
c. aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu
se prevede altfel;
d. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea
generală.

Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea consiliului director se
stabilesc prin statut. Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de
funcţionare.
Atenție: nu poate fi membru al consiliului director, iar dacă era, pierde
această calitate, orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în
cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia respectivă are ca scop
sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.
Deciziile consiliului director contrare legii, actului constitutiv sau statutului
asociaţiei pot fi atacate în justiţie.
Dacă numărul asociaţilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este
obligatorie. Acesta poate fi o persoană din afara asociaţiei. În cazul în care asociaţia nu
are obligaţia numirii unui cenzor, fiecare dintre asociaţi care nu este membru al
consiliului director poate exercita dreptul de control.
Pentru asociaţiile cu mai mult de 100 de membri înscrişi până la data întrunirii
ultimei adunări generale, controlul financiar intern se exercită de către o comisie de
cenzori. Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri. Membrii
consiliului director nu pot fi cenzori. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert
contabil. Regulile generale de organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori se aprobă
de adunarea generală. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de
funcţionare.
Atribuţiile cenzorului sau comisiei de cenzori:
a. verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
b. întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;
c. poate participa la şedinţele consiliului director, fără drept de vot;
d. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea
generală.

Organele fundaţiei sunt:

a. consiliul director;
b. cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.
Atenţie: în Actul constitutiv al fundaţiei trebuie să menţionaţi componenta
nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale
fundaţiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe.
Consiliul director al fundaţiei este organul de conducere şi de administrare al
acesteia. Consiliul director se compune din cel puţin 3 membri desemnaţi de fondator
sau, după caz, de fondatori, la momentul constituirii fundaţiei.
Asigură realizarea scopului şi obiectivelor fundaţiei, exercitând următoarele
atribuţii:
a. stabilirea strategiei generale şi a programelor fundaţiei;
b. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

c. alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de
cenzori;
d. înfiinţarea de filiale;
e. încheierea de acte juridice, în numele şi pe seama fundaţiei;
f. executarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
g. aprobarea organigramei şi a strategiei de personal ale fundaţiei;
h. modificarea statutului fundaţiei;
i. îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.
Schimbarea scopului fundaţiei se face numai de către fondator sau de
majoritatea fondatorilor în viaţa. Dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viaţă,
schimbarea scopului fundaţiei se face numai cu întrunirea votului a patru cincimi din
numărul membrilor consiliului director. În toate cazurile, schimbarea scopului fundaţiei
se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta
nu mai poate fi îndeplinit.

Pasul 10. Dacă vreți să constituți filiale şi
sucursale

Asociaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim
de 3 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei.
Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte
juridice în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia
acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza hotărârii
prealabile a consiliului director al asociaţiei. Filiala se constituie prin hotărârea adunării
generale a asociaţiei. Personalitatea juridică se dobândeşte de la data înscrierii filialei în
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociaţiei va depune cererea de
înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei, statutul, actul constitutiv, actele
doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale acesteia, la judecătoria în a cărei
circumscripţie teritorială urmează să-şi aibă sediul filiala.
Asociaţia îşi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fără
personalitate juridică. Sucursalele se constituie prin hotărâre a adunării generale şi
desfăşoară activităţile date în competenţa lor de către asociaţie.
Dacă asociaţia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să
desfăşoare activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative
prealabile, aceste activităţi nu vor putea fi iniţiate, sub sancţiunea dizolvării pe cale
judecătorească, decât după obţinerea autorizaţiilor respective.

Fundaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii
consiliului director, prin care le este alocat patrimoniul. Filiala este condusă de un
consiliu director propriu, alcătuit din cel puţin 3 membri.
Moştenitorii şi creditorii personali ai fondatorilor au faţă de fundaţie aceleaşi
drepturi ca şi în cazul oricărei alte liberalităţi făcute de fondator.
După înscrierea fundaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, nici fondatorii şi
nici moştenitorii lor nu pot revoca actul constitutiv. De asemenea, după înscriere, actul
constitutiv nu mai poate fi atacat nici de către creditorii personali ai fondatorilor.
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