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INSTRUCŢIUNI 

privind completarea cererii de înregistrare a modificărilor şi completărilor 

 în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice 

 şi în actele de constituire ale organizaţiilor necomerciale  

 

Capitolul I  

Dispoziții Generale 

 

1. Instrucțiunile privind completarea cererilor de înregistrare de stat a persoanelor 

juridice şi a întreprinzătorilor individuali (în continuare – Instrucțiunile) stabilesc 

modul de completare a formularului cererii privind înregistrarea de stat a persoanei 

juridice și a întreprinzătorului individual. 

2. La prezentarea documentelor privind înregistrarea de stat, inclusiv înregistrarea 

modificării, reorganizării, lichidării, suspendării sau reluării activităţii persoanei 

juridice sau, după caz, a întreprinzătorului individual solicitantul urmează să 

prezinte cererea privind înregistrarea de stat a persoanei juridice sau a 

întreprinzătorului individual (în continuare – cererea de înregistrare), conform 

modelului aprobat de organul înregistrării de stat. 

3. Cererea de înregistrare se perfectează în limba de stat şi se completează/se 

semnează, după cum urmează:  

a) de către fondatorul desemnat prin hotărârea de constituire sau de către o altă 

persoană împuternicită prin hotărârea de constituire; 

b) de către administrator, persoană fizică sau, după caz, de reprezentantul acestuia 

cu procură specială şi autentică; 

c) de către persoana care potrivit legii reprezintă întreprinderea de stat 

(municipală) sau organizaţia cooperatistă; 

d) de către persoana împuternicită să îndeplinească formalităţile de înregistrare a 

sucursalei; 

e) de către membrii organului de conducere; 

f) de oricare altă persoană interesată în condiţiile legii. 

4. În cazul în care documentele pentru înregistrarea de stat (inclusiv cererea de 

înregistrare) se depun de către solicitant în formă de document electronic sau 

expediate pe suport de hârtie, prin scrisoare recomandată,  în condițiile art.8 alin.(1) 

lit.a) sau c) al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice 

şi a întreprinzătorilor individuali, solicitantul este obligat să verifice 

disponibilitatea denumirii până la depunerea efectivă a documentelor. 

5. Până la depunerea documentelor pentru înregistrarea organizaţiilor necomerciale, în 

condiţiile Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 

întreprinzătorilor individuali şi Legii nr.86/2020 cu privire la organizaţiile 

necomerciale, solicitanţii sunt obligaţi să solicite de la organul înregistrării de stat, 

prin poșta electronică sau în persoană, confirmarea disponibilității denumirii.  
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Capitolul II  

Completarea cererii de înregistrare a modificărilor şi completărilor 

 în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice 

 şi în actele de constituire ale organizaţiilor necomerciale  

 

6.   La data depunerii - se indică data depunerii actelor pentru înregistrarea 

modificărilor şi completărilor în actele de constituirea şi în datele înscrise în 

Registrul de stat a persoanelor juridice. 

7.   La compartimentul Denumirea completă se indică denumirea persoanei juridice 

înscrisă în Registrul de stat. 

8.   La compartimentul tipul modificării se indică, după caz, modificările ce 

urmează să fie înregistrate: 

a) modificări în actele de constituirea ale persoanei juridice; 

b) modificări în datele înscrise în Registrul de stat a persoanelor juridice;  

c) modificări în actele de constituirea şi în datele înscrise în Registrul de stat a 

persoanelor juridice. 

9.   La compartimentul Întru susţinerea cererii prezentăm se vor enumera 

documentele ataşate la cerere în corespundere cu prevederile legilor speciale 

aplicabile înregistrării de stat, în funcţie de formă juridică de organizare, şi 

anume:   

a) Legea nr. 86/2020 cu privire la organizaţiile necomerciale - pentru asociațiile 

obșteşti, fundații, instituții private; 

b) Legea nr.220/2007 - pentru instituţii publice; 

c) Legea sindicatelor nr. 1129/2000 - pentru sindicate; 

d) Legea nr. 244/2017 cu privire la comitetele sectoriale pentru formare 

profesională – pentru comitetele sectoriale; 

e) Legea patronatelor nr. 976/ 2000 - pentru patronate; 

f) Legea nr. 137/ 2015 cu privire la mediere - pentru organizaţiile de mediere; 

g) Legea nr. 171/2010 cu privire la asociațiile utilizatorilor de apă - pentru 

asociațiile utilizatorilor de apă; 

h) Legea nr. 50/2021 cu privire la grupurile de acţiune locală - pentru grupurile 

de acţiune locală; 

i) Legea nr. 294/ 2007 privind partidele politice - pentru partidele politice; 

10.  Declaraţia pe propria răspundere privind deţinerea avizului/aprobării 

prealabile se completează, după caz, cu indicarea denumirii avizului/ aprobării  

şi denumirea autorităţii competente care a eliberat avizul/aprobarea. 
Notă: Declaraţia privind deţinerea avizului se completează doar în cazul în care este prevăzut 

de legislaţia în vigoare.  

11.  La compartimentul eliberarea extrasului din Registrul de stat al persoanelor 

juridice se bifează cu „X” eliberarea extrasului din Registrul de stat: 

- pe suport de hârtie la sediul unui CM de pe teritoriul Republicii Moldova cu 

indicarea denumirii CM. Pentru CM din mun. Chişinău se indică şi numărul; 
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- în format electronic cu indicarea unei adrese de e-mail sau, după caz, va fi 

eliberat în cabinetul antreprenorului (https: mcabinet.gov.md). 

12. Cererea de înregistrare a modificărilor:  

a) privind numirea/alegerea/realegerea conducătorului organizaţiei necomerciale 

se semnează de către membrii organului de conducere/conducător, cu 

indicarea numelui, prenumelui şi domiciliului fiecăruia; 

b) operate în actele de constituire ale organizaţiei necomerciale se semnează de 

către persoana împuternicită prin procesul-verbal al ședinței organului 

abilitat/decizia fondatorului; 

c) cu privire la alegerea/realegerea preşedintelui partidului politic şi la 

statutul/programul partidului politic se semnează de către preşedintele 

partidului. 

 


