
 
 
 
 

CERERE 
 

Pentru acordarea disponibilităţii denumirii 
 

1. Solicitantul: 

➢ Nume și prenume / Denumire: …………………………….…………………................................ 

  Domiciliul / Sediul: …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

➢ E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. Categoria de persoană juridică fără scop patrimonial (asociaţie, fundaţie, federaţie) 

pentru care se solicită verificarea………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Denumirea a cărei verificare se solicită ASOCIAȚIA/FUNDAȚIA/FEDERAȚIA: 

Varianta 1:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Varianta 2:……………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

Varianta 3:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
4. Temeiul juridic al cererii: ORDONANŢA GUVERNULUI NR.26/2000 
 
5.Tariful achitat  …………  lei, conform: ………………………………………………………………………………………. 

 
6. Data ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
7. A se specifica dacă se doreşte răspunsul prin poştă:   
 
DA        NU   
 
Dacă în termen de 30 zile calendaristice răspunsul nu este ridicat de la sediul Ministerului 
Justiției, acesta se expediază din oficiu prin poștă, la domiciliul/sediul indicat la rubrica 1. 
 
8. Semnătura solicitantului…………………………………………………………………………………………………………….. 

TOATE RUBRICILE SUNT OBLIGATORII ! 
VEZI VERSO! 

 
                          FP-17-01-ver.1 
Timp de completare: 10 min 

Dacă este cazul, explicația/traducerea denumirii:  

Atașați la această cerere dovada în original a plății tarifului! 
 
 



 
 
 

Ghid de completare a Cererii pentru acordarea disponibilității denumirii 

1. Cererea trebuie completată cat mai citet, folosind litere de tipar, daca este posibil în format tehnoredactat; 

2. Toate rubricile din cerere sunt obligatorii; 

3. Rubrica ”Domiciliul/Sediul” trebuie să fie completată furnizând toate informațiile disponibile; 

4. Dovada achitării tarifului (chitanța) se anexează în original cererii; 

5. Tariful pentru rezervare este 36 lei iar cel pentru prelungire este de 18 lei și se achită la Trezorerie în contul 

bugetului de stat nr. 20A365000; 

6. Rezervarea poate fi prelungită o singură dată, pentru o perioadă de 3 luni, printr-o cerere de prelungire a 

rezervării formulată de solicitantul rezervării iniţiale, înregistrată la Ministerul Justiţiei până cel mai târziu la 

data expirării valabilităţii acesteia. 

 

Reguli privind denumirea solicitată: 

1.Art 7 alin (3) din OG 26/2000: Este interzis ca denumirea asociaţiei să fie identică sau asemănătoare până la confuzie 

cu denumirea altei persoane juridice fără scop patrimonial, constituite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe. 

Astfel, o denumire este susceptibilă de a fi apropriată dacă nu aparţine unei alte persoane juridice fără scop 

patrimonial de acelaşi fel - asociaţie, fundaţie sau federaţie - prin înscrierea ei anterioară în Registrul naţional al 

persoanelor juridice fără scop patrimonial. 

2.Art 7 alin (3^1) din OG 26/2000:  Este interzisă utilizarea în denumirea asociaţiei a unor sintagme sau cuvinte 

susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităţi sau instituţii publice. Prin sintagme sau cuvinte 

susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităţi sau instituţii publice se înţelege includerea în denumirea 

asociaţiei a unor termeni şi expresii precum: "comisariat", "inspectorat", "gardă", "autoritate", "poliţie", "jandarmerie", 

"protecţia consumatorilor" sau derivatele acestora. 

3.Art 7 alin (3^2) din OG 26/2000 : Înscrierea unei asociaţii folosind în denumirea sa cuvintele "naţional" sau "român" 

ori derivatele acestora se realizează numai cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului. 

4.Art 7 alin (3^3) din OG 26/2000: Este interzis ca denumirea asociaţiei să fie identică sau asemănătoare până la 

confuzie cu denumirea oricărei structuri profesionale constituite în baza legii şi care funcţionează în acord cu aceasta, 

cum ar fi: "Barou", "Cameră", "Uniunea Naţională a Barourilor din România", "Uniunea Naţională a Notarilor Publici din 

România", "Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti", "Consiliul de Mediere", "Consiliul Uniunii Naţionale a 

Notarilor Publici din România", "Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România", precum şi altele asemenea. 

5.Art 7 alin (3^4) din OG 26/2000: Este interzis, sub sancţiunea nulităţii absolute a actului constitutiv şi a statutului ca 

o filială sau sucursală să poarte o altă denumire decât cea a asociaţiei sau fundaţiei care o constituie. 

6.Art 7 alin (3^5) din OG 26/2000: Interdicţiile cu privire la denumire prevăzute pentru asociaţii şi fundaţii sunt 

aplicabile în mod corespunzător şi pentru federaţii. 

7.Art 7 alin (4) din OG 26/2000: În cazul nerespectării dispoziţiilor alin. (3) - (3^3) şi alin. (3^5), Ministerul Justiţiei va 

refuza motivat eliberarea dovezii disponibilităţii denumirii. 

8.Potrivit art. 46 alin. 3 din Regulament privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului 

federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, ”În cazul denumirilor exprimate în 

limbă străină se va preciza, pe propria răspundere a solicitantului, şi traducerea în limba română, verificarea 

îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 44 alin. (1) şi (2) efectuându-se atât în limba străină, cât şi în limba română”. 

 

* In cazul utilizării în denumire a unor cuvinte care nu apartin DEX, inclusiv acronime, este necesar să se explice 

semnificația acestora;  

** Dacă în denumirea solicitată se utilizează numele unei persoane fizice este necesar să se comunice acordul acestei 

persoane ori al reprezentantului legal privind folosirea numelui; 

Referitor la denumirile care includ tipuri de unități de învățământ: 

*** Nu se pot înființa ONG-uri care desfășoară activități similare regimului școlar întrucât formele şi tipurile de unităţi 

de învăţământ la nivel naţional beneficiază de reglementare proprie prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

Referitor la denumirile care fac referire la organizatii precum: ”partid politic”, ”sindicat”, ”cult religios”: 

**** Potrivit prevederilor art. 1 alin. 3 din O.G. nr. 26/2000 „Partidele politice, sindicatele şi cultele religioase nu 

intră sub incidenţa prezentei ordonanţe. 

Referitor la denumirile care includ sintagma ”cooperative agricole”: 

***** Potrivit Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cooperativa agricolă este persoană juridică de drept privat, 

constituită în scopul promovării intereselor membrilor cooperatori, în conformitate cu principiile cooperatiste, ce 

desfăşoară activităţi comerciale, fiind producătoare de bunuri şi de servicii în agricultură. Cooperativele agricole nu 

intră sub incidența OG 26/2000! 

 

 


