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G H I D U L
de completare a cererii de înregistrare

Formularul cererii de înregistrare este reproiectat potrivit prevederilor art.
43 alin. (1) din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
urmărindu-se atât simplificarea formalităţilor de înmatriculare în registrul comerţului
cât şi adaptarea formularului la modificările intervenite în procedura de înregistrare.
Cererea de înregistrare se depune la oficiul registrului comerţului de pe
lângă tribunal (ORCT), se adresează judecătorului delegat şi are drept scop fie
înmatricularea în registrul comerţului a persoanelor juridice şi înregistrarea lor
fiscală, fie înregistrarea modificării actelor constitutive ale comercianţilor deja
înregistraţi, fie autorizarea funcţionării prin asumarea de către semnatarul declaraţieitip model ..... a responsabilităţii privitoarea la legalitatea desfăşurării activităţilor
declarate.
Oficiul registrului comerţului competent să primească cererea este cel pe
raza căruia persoana juridică îşi stabileşte sediul social, sau cel pe raza căruia
persoana juridică deja existentă, are înregistrat sediul social.
Persoanele îndreptăţite să depună cererea în nume propriu sunt cele
prevăzute de lege (fondatori, asociaţi, administratori, lichidatori, reprezentanţi), sau
împuterniciţii acestora (avocaţi, consilieri juridici sau salariaţii persoanelor juridice
înregistrate care deţin o împuternicire specială).
Modul de completare a CERERII prevăzută de ANEXA A
din Ordinul ministrului justiţiei nr. 3118/C/2004
Fiecare rubrică a formularului este identificată prin număr, iar numărului
corespunzător îi sunt ataşate informaţiile referitoare la modul de completare.
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I. Se completează denumirea judeţului.
II. Se marchează căsuţele corespunzătoare tipului de înregistrare şi formei
juridice. Referitor la tipul de înregistrare:
- la înmatriculare se marchează căsuţele „înregistrare în registrul comerţului”,
„înregistrare fiscală” şi „autorizarea funcţionării”;
- la menţiuni se marchează căsuţa „înregistrare în registrul comerţului”.
Căsuţa „autorizarea funcţionării” se marchează numai în situaţia în care se depune şi
declaraţie-tip model .... . În situaţia în care se depune numai declaraţia-tip model ....
se marchează căsuţele „înregistrare în registrul comerţului” şi „autorizarea
funcţionării”.
III. Se completează la registratura oficiului registrului comerţului care
primeşte cererea.
IV. Cererea adresată judecătorului delegat:
1. Se completează: numele, domiciliul, datele de identificare, calitatea
persoanei care solicită înregistrarea şi, dacă este cazul, numele persoanei
împuternicite şi actul prin care a fost împuternicită.
2. Se completează: denumirea firmei precum şi numărul de ordine în registrul
comerţului şi codul unic de înregistrare în cazul cererilor de înregistrare menţiuni.
3. Se completează toate datele referitoare la sediul social, numărul de telefon
şi fax, adresa de e-mail şi web site, dacă firma deţine aceste facilităţi de comunicare.
4. Se completează, după caz, cu denumirea actului prin care se exprimă
obiectul cererii (act constitutiv, act adiţional, hotărâre AGA, decizie CA etc.) şi/sau
declaraţia-tip model ..... .
4.1. Se marchează căsuţa în cazul în care se solicită autorizarea constituirii
persoanei juridice şi înmatricularea în registrul comerţului.
4.2. Se marchează căsuţa în cazul în care se solicită autorizarea constituirii
unei sucursale şi înmatricularea în registrul comerţului.
4.3. Se marchează căsuţa în cazul în care se solicită înmatricularea în registrul
comerţului ca urmare a schimbării sediului societăţii în alt judeţ. Cererea se depune la
ORCT unde este înmatriculat comerciantul şi va fi însoţită de cererea de radiere
precum şi de declaraţia pe propria răspundere în vederea autorizării funcţionării la
noul sediu. La depunerea cererilor se achită taxa de înmatriculare, taxa pentru
eliberarea certificatului(lor) constatatoare privind autorizarea funcţionării, taxa de
radiere din registrul comerţului de la vechiul sediu, taxa judiciară de timbru şi taxa de
timbru judiciar precum şi taxele poştale necesare transmiterii actelor între cele două
ORCT. În situaţia în care odată cu schimbarea sediului în alt judeţ se solicită şi
înregistrarea altor menţiuni cu excepţia celei referitoare la sediu, se marchează căsuţa
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4.5., precum şi căsuţele din casetă, corespunzătoare modificărilor solicitate şi se
achită taxele legale pentru menţiunile solicitate. De asemenea, dacă pentru noul sediu
comerciantul nu deţine anexă la certificatul de înregistrare/certificat constatator sau la
noul sediu se modifică condiţiile în baza cărora s-a eliberat anexă la certificatul de
înregistrare /certificat constatator se marchează căsuţa 4.5. şi căsuţa din casetă
corespunzătoare „declaraţiei-tip model .....” .
Judecătorul delegat se pronunţă cu privire la eventuale alte menţiuni
solicitate, asupra cererii de schimbare a sediului în alt judeţ, dispunând înmatricularea
în registrul comerţului din judeţul în care şi-a stabilit sediul social, precum şi asupra
cererii de radiere, după care ORCT de la noul sediu va emite certificatul de
înregistrare şi certificatul constatator potrivit legii. Certificatul de înregistrare şi
certificatul constatator vor fi transmise la ORCT de la vechiul sediu de unde vor fi
ridicate de solicitant împreună cu certificatul de înscriere menţiuni (dacă este cazul)
şi certificatul de radiere de la vechiul sediu.
4.4. Se marchează căsuţa în cazul în care se solicită înregistrarea în registrul
comerţului a modificării formei juridice.
4.5. Se marchează căsuţa(ele) din casetă corespunzătoare menţiunilor pentru
care se solicită înregistrarea. În cazul schimbării denumirii şi/sau sediului şi/sau
activităţii principale la taxa calculată pentru menţiunile solicitate se adaugă taxa de
preschimbare a certificatului de înregistrare. Pentru sediile secundare şi pentru
declaraţiile-tip model, taxa se aplică pentru fiecare sediu secundar şi/sau declaraţie-tip
pe propria răspundere. În situaţia în care se depune numai declaraţia-tip model .... se
marchează căsuţa 4.5. şi căsuţa din caseta aferentă rubricii “declaraţia-tip model ....”.
Căsuţa „altele, conform art. ........ din actul modificator” se marchează ori de
câte ori se solicită efectuarea unor menţiuni care nu sunt nominalizate la celelalte
rubrici ale casetei 4.5. şi se taxează astfel:
- se aplică taxa prevăzută la Anexa 1 lit. C nr. crt. 2 din HG nr. 913/2004
pentru fiecare modificare pentru care dispoziţiile legale prevăd în mod expres
obligaţia comerciantului de a o menţiona în registrul comerţului, cum ar fi:
menţionarea în registrul comerţului a societăţii de registru independent autorizat care
ţine registrul acţionarilor conform art. 175 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 republicată,
cu modificările ulterioare (Legea nr. 31/1990), declararea modificării societăţii pe
acţiuni de tip deschis în societate de tip închis, conversia acţiunilor dintr-o categorie
în alta, conform art. 95 din Legea nr. 31/1990, schimbarea valorii nominale a unei
acţiuni/părţi sociale/părţi de interes şi numărului de acţiuni/părţi sociale/părţi de
interes, dobândirea de către societate a unui bun de la un fondator sau acţionar
conform art. 1431 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, donaţia, vânzarea, locaţiunea sau
garanţia mobiliară constituită asupra fondului de comerţ, conform art. 21 lit. a) din
Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările ulterioare (Legea nr. 26/1990),
brevetele de invenţii, mărcile de fabrică, de comerţ sau de serviciu, denumirea de
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origine, indicaţiile de provenienţă sau alte semne distinctive, asupra cărora persoana
juridică are un drept, conform art. 21 lit. c) din Legea nr. 26/1990, hotărârea de divorţ
a comerciantului, modificarea numelui şi prenumelui, cetăţenia conform art. 21 lit. d)
din Legea nr. 26/1990 şi altele;
- se aplică taxa prevăzută la Anexa 1 lit. C nr. crt. 2 din HG nr. 913/2004 o
singură dată pentru menţiunile a căror înregistrare în registrul comerţului se
efectuează la cererea comerciantului fără ca această obligaţie să decurgă în mod
expres dintr-o dispoziţie legală. În astfel de cazuri, se va menţiona în registrul
comerţului numai numărul articolului din actul constitutiv sau din actul modificator
pentru care se solicită înregistrarea.
5. Se marchează căsuţa numai dacă se solicită judecarea cererii în lipsă.
6. Se completează valoarea taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar, se
datează şi se semnează.
V. Caseta nu se completează de solicitant.
VI. Se marchează căsuţa numai la înmatriculare, pentru efectuarea
înregistrării fiscale, completându-se şi Anexa nr.1
VII. Se marchează căsuţa numai în cazul societăţilor comerciale care au
asociaţi/acţionari cu domiciliul/sediul în străinătate, completându-se Anexa nr. 2.
VIII. Se marchează căsuţa în cazul în care se depune declaraţia-tip pe
propria răspundere Model 1 că nu desfăşoară activitate sau se solicită autorizarea
funcţionării, situaţie în care se depune declaraţia-tip pe propria răspundere Model 2
şi/sau Model 3, înscriindu-se în cerere numărul(ele) modelului(elor) de declaraţie
depus(e).
IX. Se completează :
1-2. numele, prenumele şi adresa persoanei desemnate pentru comunicări;
3. se marchează numai în situaţia în care solicitantul doreşte comunicarea
prin poştă a documentelor care atestă efectuarea înregistrării în registrul comerţului.
În acest caz la taxele aferente înregistrării se adaugă tariful de transmitere a
documentelor prin poştă.
X. Pentru documentele depuse se completează numărul şi data actului,
emitentul şi numărul de file. La nr. crt. 16-22 se înscriu alte documente, în afara celor
nominalizate la nr. crt. 1-15, pe care solicitantul le consideră ca fiind necesare
pentru efectuarea înregistrării.
XI. Cererea se datează şi se semnează de solicitant, care a luat cunoştinţă că
declaraţiile inexacte sunt pedepsite de lege.
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Anexa nr. 1
Instrucţiuni de completare a rubricilor privind
ÎNREGISTRAREA FISCALĂ

I. Date privind vectorul fiscal
1. Plătitor de T.V.A.
1.1. Se estimează cifra de afaceri prognozată a se obţine în cursul anului fiscal
din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, conform obiectului de
activitate.
1.1.1. Se estimează cifra de afaceri prognozată a se obţine în anul fiscal din
operaţiuni taxabile.
1.1.2. Se estimează cifra de afaceri prognozată a se obţine în anul fiscal din
operaţiuni scutite cu drept de deducere.
1.2. Se marchează cu “X” doar de către plătitorii care estimează că vor realiza
o cifră de afaceri anuală din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere
sub plafonul de scutire prevăzut de lege şi optează pentru aplicarea regimului normal
de T.V.A. .
1.3. Se marchează cu “X” de către plătitorii care realizează în exclusivitate
operaţiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.
1.3.1. Se marchează cu “X” de către plătitorii care realizează exclusiv
operaţiuni de arendare, concesionare şi închiriere de bunuri imobile, cu excepţiile
prevăzute de lege şi optează pentru taxarea acestora.
1.4. Rândurile 1.4.1. - 1.4.2. se marchează cu “X” de către plătitorii de T.V.A.
care, conform legii, sunt obligaţi la plata lunară sau trimestrială a acestui impozit,
după caz.
Rândurile 2., 3., 4., 5., 6. şi 7., se marchează cu “X”, după caz, de către
contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize, de impozit pe
ţiţei şi gaze naturale din producţia internă, de taxe şi redevenţe în activitatea
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petrolieră şi minieră, de impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate
salariilor, impozit pe profit, impozit pe veniturile microîntreprinderilor, după caz.
Rândurile 6.1. -6.3. se marchează cu “X” numai de către plătitorii de impozit
pe profit care, conform legilor în vigoare, sunt obligaţi la plata lunară, trimestrială sau
anuală a acestui impozit, după caz.
8.

Contribuţii

Rândurile 8.1. – 8.4. se marchează cu “X” numai de către contribuabilii care,
conform legilor în vigoare, sunt plătitori de contribuţiile respective.
II.

Felul sediului pentru plătitorii cu statut de sucursală

Se marchează cu “X” felul sediului central care solicită înregistrarea
sucursalei, după caz.
Codul de identificare fiscală a unităţii înfiinţătoare se completează numai în
cazul înregistrării sucursalelor al căror sediu central este în România, potrivit legii.
III. Codul de identificare fiscală a unităţii divizate - se completează în
cazul în care înfiinţarea contribuabilului se face prin divizare.
IV. Banca - se completează numai de către contribuabilii care au conturi
deschise la bancă (lei şi valută).
V.

Precizări privind corelarea între rânduri

Rândul 1.1. se completează, conform obiectului de activitate al
comerciantului, cu cifra de afaceri anuală pe care estimează că o va realiza, prin
însumarea rândurilor 1.1.1. şi 1.1.2. din formular.
Dacă suma înscrisă la rândul 1.1. este de până la 100.000 de euro, inclusiv,
atunci comerciantul va bifa căsuţa 1.4.2. – plata trimestrială a T.V.A.-ului.
Dacă suma înscrisă la rândul 1.1. este de peste 100.000 de euro, atunci
comerciantul va bifa căsuţa 1.4.1. – plata lunară a T.V.A.-ului.
Dacă la rândul 1.1. cifra de afaceri anuală este mai mare 2 mld., atunci
comerciantul nu bifează nici una din căsuţele 1.2. sau 1.3.
Dacă la rândul 1.1. cifra de afaceri anuală este mai mică 2 mld., atunci
comerciantul poate bifa una din căsuţele 1.2. sau 1.3.1.
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În situaţia în care comerciantul bifează căsuţa 1.3., atunci nu mai poate bifa
nici una din căsuţele existente la punctul 1. “Plătitor de T.V.A.”.
Dacă comerciantul va bifa 1.3.1., atunci va completa pct. 1.1. cifra de afaceri
şi în funcţie de această cifră va marca 1.4.1. sau 1.4.2., după caz.
Punctele 2., 3. şi 4. se bifează în mod corespunzător, în funcţie de tipul de
activitate pe care o desfăşoară comerciantul.
La bifarea punctual 5. “Plătitor de impozit pe venitul din salarii şi pe venituri
asimilate salariilor” se va bifa în mod obligatoriu rândurile 8.1.- 8.4., de la punctul 8.
“Contribuţii”.
Marcarea rândurilor de la 8.1.- 8.4. din cadrul punctului 8. “Contribuţii”, nu
presupune obligativitatea de a marca şi punctul 5. “Plătitor de impozit pe venitul din
salarii şi pe venituri asimilate salariilor”.
Completarea punctului 6. se face de către comercianţii care vor fi plătitori de
impozit pe profit şi au dreptul, potrivit legii, să bifeze numai unul din rândurile 6.1.,
6.2. sau 6.3. Cei care bifează punctul 6. nu pot marca şi punctul 7.
Comercianţii care, potrivit legii, îndeplinesc condiţiile de constituire a
microîntreprinderilor, vor bifa punctul 7. “Plătitor de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor”. Cei care marchează punctul 7. nu pot marca şi punctul 6..
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Anexa nr. 2
REFERITOR LA INVESTIŢIA STRĂINĂ

Anexa nr. 2 se completează numai în cazul societăţilor comerciale care au
asociaţi/acţionari cu domiciliul/sediul în străinătate şi reflectă situaţia investiţiei
străine la:
- constituire;
- majorare/reducere capital;
- transmitere părţi sociale/acţiuni.
Completarea acestei anexe se efectuează în scopul obţinerii unor date
necesare pentru prelucrări statistice.
1. Se completează investiţia străină în total capital :
total, echivalent în lei, din care:
- valoarea şi moneda de subscriere, având mai multe spaţii pentru situaţia în
care investiţia se efectuează în mai multe monede de subscriere;
- echivalent în EUR.
2. Se completează datele referitoare la asociaţii/acţionarii subscriitori:
2.1. numele şi prenumele/denumirea şi ţara din care provin;
total aport, echivalent în lei, din care:
- valoarea şi moneda de subscriere;
- echivalent în EUR.
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