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GHIDUL
de completare a declaraţiilor pe propria răspundere

Formularele declaraţiilor pe propria răspundere sunt proiectate cu
respectarea dispoziţiilor art. 5, art.15 şi art. 17¹ din Legea nr. 359/2004, cu
modificările şi completările ulterioare.
Declaraţia pe propria răspundere se completează într-un singur
exemplar şi face parte din documentele doveditoare care se depun împreună cu
cererea de înregistrare/cererea de înscriere menţiuni, la oficiul registrului
comerţului – birou unic, pe raza căruia persoana juridică îşi stabileşte sediul
social, atât pentru sediul social cât şi pentru toate sediile secundare; declaraţia
pe propria răspundere are acelaşi număr de intrare şi dată cu cererea de
înregistrare/cererea de înscriere menţiuni respectivă.
Persoana îndreptăţită să semneze declaraţia pe propria răspundere
este cea prevăzută de lege (fondator, asociat, administrator, reprezentant - în
cazul sucursalelor).

Modul de completare a Declaraţiei pe propria răspundere - Model 1
I. Se completează, după caz, autoritatea(ţile) publică(e) competentă(e) în
a cărei rază teritorială se află sediul social şi/sau sediile secundare ale persoanei
juridice, astfel cum este menţionat în „Nota (1)” din subsolul formularului.
III. Se completează judeţul în care funcţionează oficiul registrului
comerţului de pe lângă tribunal, pe raza căruia comerciantul îşi stabileşte sediul
social.
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IV. Se completează de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal
cu: Nr. de intrare şi Data, care sunt aceleaşi cu cele ale Cererii de
înregistrare/cererii de înscriere menţiuni.
V. Se completează:
1. Numele şi prenumele declarantului, domiciliul, telefonul, actul de
identitate, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală şi calitatea pe
care solicitantul o deţine (fondator, asociat, administrator, reprezentant - în cazul
sucursalelor);
2. Denumirea firmei; numărul de ordine în registrul comerţului şi codul
unic de înregistrare se completează numai în cazul în care firma este înregistrată;
3. Sediul persoanei juridice: adresa, telefon, fax, e-mail, web site;
4. Declaraţia pe propria răspundere prin care se precizează că persoana
juridică nu desfăşoară nici una dintre activităţile declarate în actul constitutiv
sau modificator la:
4.1. sediul social/sucursalei, identificat prin adresă;
4.2. şi/sau secundar, identificat prin adresă.

VI. Declaraţia, întocmită într-un singur exemplar, se datează şi se
semnează de către solicitant.

Modul de completare a Declaraţiei pe propria răspundere - Model 2
I. Se completează, după caz, autoritatea(ţile) publică(e) competentă(e) în
a cărei rază teritorială se află sediul social şi/sau sediile secundare ale persoanei
juridice, astfel cum este menţionat în „Nota (1)” din subsolul formularului.
III. Se completează judeţul în care funcţionează oficiul registrului
comerţului de pe lângă tribunal, pe raza căruia comerciantul şi-a stabilit sediul
social.
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IV. Se completează de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal
cu: Nr. de intrare şi Data, care sunt aceleaşi cu cele ale Cererii de înregistrare/
cererii de înscriere menţiuni.
V. Se completează:
1. Numele şi prenumele declarantului, domiciliul, telefonul, actul de
identitate, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală şi calitatea pe
care solicitantul o deţine (fondator, asociat, administrator, reprezentant - în cazul
sucursalelor);
2. Denumirea firmei; numărul de ordine în registrul comerţului şi codul
unic de înregistrare se completează numai în cazul în care firma este înregistrată;
3. Sediul persoanei juridice: adresa, telefon, fax, e-mail, web site;
4. Declaraţia pe propria răspundere prin care se precizează că respectivul
solicitant cunoaşte şi respectă prevederile legislaţiei şi ale reglementărilor
generale şi specifice din domeniul de autorizare a funcţionării;
4.1. se marchează căsuţa(ele) corespunzătoare domeniului de autorizare
(domeniile marcate corespund autorităţilor menţionate la punctul I);
4.2. se marchează căsuţa numai în cazul activităţilor cu impact
semnificativ asupra mediului;
4.3. se marchează căsuţa, pentru:
4.3.1. sediul social la care se completează adresa, numărul de salariaţi
estimativ şi, după caz, capacitatea estimată de producţie/desfacere a produselor;
se menţionează denumirea activităţilor şi a clasei CAEN, identificată numeric
prin cod de 4 caractere, desfăşurate la sediul social;
4.3.2. sediile secundare la care se completează adresa, numărul de
salariaţi estimativ şi, după caz, capacitatea estimată de producţie/desfacere a
produselor, denumirea activităţilor şi a clasei CAEN, identificată numeric prin
cod de 4 caractere, desfăşurate la sediile secundare;
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4.3.3. se completează pentru activităţile proprii de birou ale persoanei
juridice, numărul de salariaţi şi adresa;
4.3.4. se completează pentru activităţile desfăşurate în afara sediului
social şi a sediilor secundare (inclusiv la terţi):
- numărul de salariaţi;
- clasa CAEN identificată numeric prin cod de 4 caractere şi denumirea
activităţii.

VI. Declaraţia, întocmită într-un singur exemplar, se datează şi se
semnează de către solicitant, pe fiecare pagină.

Notă: În cazul activităţilor ce intră sub incidenţa Legii nr. 126/1995
privind regimul materiilor explozive, Decretul 466/1979 privind regimul
produselor şi substanţelor toxice şi Legii nr. 85/1995 pentru aprobarea
OG nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea
produselor de uz fitosanitar în agricultură, comerciantul trebuie ca,
înainte de desfăşurarea respectivelor activităţi, să obţină, la sediul
instituţiilor abilitate, autorizaţiile şi/sau avizele impuse de aceste
reglementări .

Modul de completare a Declaraţiei pe propria răspundere Model 3

I. Se completează, după caz, autoritatea(ţile) publică(e) competentă(e) în
a cărei rază teritorială se află sediul social şi/sau sediile secundare ale persoanei
juridice, astfel cum este menţionat în „Nota (1)” din subsolul formularului.
II. Se completează cu: Nr. de intrare şi data declaraţiei pe propria
răspundere care se modifică.
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III. Se completează judeţul în care funcţionează oficiul registrului
comerţului de pe lângă tribunal, care este competent să primească cererea şi
implicit declaraţia pe propria răspundere.
IV. Se completează de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal
cu: Nr. de intrare şi data, care sunt aceleaşi cu cele ale Cererii de înregistrare/
cererii de înscriere menţiuni.
V. Se completează:
1. Numele şi prenumele declarantului, domiciliul, telefonul, actul de
identitate, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală şi calitatea pe
care solicitantul o deţine (fondator, asociat, administrator, reprezentant - în cazul
sucursalelor);
2. Denumirea firmei, numărul de ordine în registrul comerţului şi codul
unic de înregistrare;
3. Sediul persoanei juridice:adresa, telefon, fax, e-mail, web site;
4. Declaraţia pe propria răspundere prin care se precizează că respectivul
solicitant cunoaşte şi respectă prevederile legislaţiei şi ale reglementărilor
generale şi specifice din domeniul de autorizare a funcţionării;
4.1. se marchează căsuţa(ele) corespunzătoare domeniului de autorizare
(domeniile marcate corespund autorităţilor menţionate la punctul I);
4.2. se marchează căsuţa numai în cazul activităţilor cu impact
semnificativ asupra mediului;
4.3. se marchează căsuţa, pentru:
4.3.1. sediul social la care se completează adresa, numărul de salariaţi
estimativ şi, după caz, capacitatea estimată de producţie/desfacere a produselor;
se menţionează denumirea activităţilor şi a clasei CAEN, identificată numeric
prin cod de 4 caractere, desfăşurate la sediul social;
4.3.2. sediile secundare la care se completează adresa, numărul de
salariaţi estimativ şi, după caz, capacitatea estimată de producţie/desfacere a
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produselor, denumirea activităţilor şi a clasei CAEN, identificată numeric prin
cod de 4 caractere, desfăşurate la sediile secundare;
4.3.3. se completează pentru activităţile proprii de birou ale persoanei
juridice, numărul de salariaţi şi adresa;
4.3.4. se completează pentru activităţile desfăşurate în afara sediului
social şi a sediilor secundare (inclusiv la terţi):
- numărul de salariaţi;
- clasa CAEN identificată numeric prin cod de 4 caractere şi denumirea
activităţii.

VI. Declaraţia, întocmită într-un singur exemplar, se datează şi se
semnează de către solicitant, pe fiecare pagină.

Notă: În cazul activităţilor ce intră sub incidenţa Legii nr. 126/1995
privind regimul materiilor explozive, Decretul 466/1979 privind regimul
produselor şi substanţelor toxice şi Legii nr. 85/1995 pentru aprobarea
OG nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea
produselor de uz fitosanitar în agricultură, comerciantul trebuie ca,
înainte de desfăşurarea respectivelor activităţi, să obţină, la sediul
instituţiilor abilitate, autorizaţiile şi/sau avizele impuse de aceste
reglementări .
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