CONDIŢII
DE RECUNOAŞTERE
desfăşoară activităţi în interes general
sau al unor colectivităţi, după caz;
funcţionează de cel puţin 3 ani;
prezintă un raport de activitate din
care să rezulte desfăşurarea unor
activităţi anterioare semnificative,
prin derularea unor programe ori
proiecte specifice scopului său;
valoarea activului patrimonial pe
fiecare dintre cei 3 ani anteriori în
parte este cel puţin egală cu valoarea
patrimoniului iniţial.
FEDERAŢIA poate fi recunoscută de
Guvernul României ca fiind de utilitate
publică dacă cel puţin două treimi din
numărul asociaţiilor şi fundaţiilor care o
alcătuiesc sunt recunoscute ca fiind de
utilitate publică.

HG nr.

1.

Organizaţia Caritas Satu Mare
Satu Mare

795/2004

2.

Fundaţia pentru sprijinul familiilor de
vârstnici şi a vârstnicilor aflaţi în situaţie
de risc social din judeţul Galaţi

1276/2004

Asociaţia DOMUS Harghita

1308/2004

Act de retragere

1344/2008

4.

Fundaţia Română pentru Copii,
Comunitate şi Familie Cluj

1479/2004

5.

Asociaţia Caritas Alba Iulia din
Arhidioceza Romano-Catolică

1480/2004

6.

Asociaţia Creştină de Caritate, Misiune
şi Ajutor Olanda-România BETANIA
Bacău

1481/2004

7.

Fundaţia Familia

2076/2004

8.

Organizaţia Salvaţi Copiii România

2076/2004

9.

Fundaţia Humanitas, Pro Deo CaraşSeverin

2093/2004

3.

10. Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău
11. Asociaţia Solidaritatea Umană Argeş
12. Fundaţia Un Copil O Speranţă Sibiu

DISPENSA de la îndeplinirea condiţiei
de a funcţiona de cel puţin 3 ani:
a) asociaţia sau fundaţia solicitantă a
rezultat din fuziunea a două sau
mai multe asociaţii sau fundaţii
preexistente; şi,
b) fiecare dintre asociaţiile sau
fundaţiile preexistente ar fi
îndeplinit cele două condiţii, dacă
ar fi formulat solicitarea în mod
independent.

13. Fundaţia COLUMNA Neamţ
14. Asociaţia CENTRUL DIECEZAN
CARITS IAŞI

15. Asociaţia pentru Promovarea Femeii din
România Timiş

16. Asociaţiei "Catharsis" din Braşov
17. Fundaţiei C.I.D. România (Children in
Distress - Copii în Dificultate)
18. Asociaţia Nevăzătorilor din România

388/2005
927/2005
286/2006
795/2007
494/2008
493/2008
626/2008
625/2008
1033/2008
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ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII
RECUNOSCUTE CA FIIND DE
UTILITATE PUBLICĂ ÎN
DOMENIUL MMFPS

STATUTUL DE
UTILITATE
PUBLICĂ
AL
ASOCIAŢIILOR
FUNDAŢIILOR
ŞI FEDERAŢIILOR

potrivit art.38 din Ordonanţa
Guvernului nr.26/2000 privind
asociaţiile şi fundaţiile aprobată cu
modificări şi completări prin Legea
nr.246/2005, o asociaţie sau fundaţie
poate fi recunoscută de către Guvernul
României ca fiind de utilitate publică
prin utilitate publică se înţelege orice
activitate care se desfăşoară în domenii
de interes public general sau al unor
colectivităţi.
Nu are vocaţie pentru a fi recunoscută
ca fiind de utilitate publică asociaţia
care desfăşoară exclusiv activitate în
interesul personal nepatrimonial al
membrilor acesteia

APROBAREA
RECUNOAŞTERII

CEREREA DE SOLICITARE
a recunoaşterii ca fiind de utilitate publică se
înregistrează la Secretariatului General al Guvernului,
însoţită de următoarele documente:

1. raportul de activitate pe ultimii 3 ani, din care
să reiasă desfăşurarea unor activităţi anterioare
semnificative;

2. situaţiile financiare anuale şi bugetele de
venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori
datei depunerii cererii privind recunoaşterea
statutului de utilitate publică;

3. copii de pe actul constitutiv şi statutul
asociaţiei;

4. copie de pe dovada dobândirii personalităţii
juridice;

5. dovada

privind bonitatea asociaţiei sau
fundaţiei emisă de banca la care are deschis
contul;

6. copie de pe dovada privind situaţia juridică a
sediului asociaţiei sau fundaţiei;

7. numele şi adresa persoanelor fizice, respectiv
denumirea şi sediul persoanelor juridice, cu
care asociaţia sau fundaţia colaborează în mod
frecvent în vederea realizării obiectului său de
activitate pentru care aceasta solicită
recunoaşterea statutului de utilitate publică.

DREPTURI ŞI
OBLIGAŢII
Conferite de statutul de utilitate publică,
potrivit, prevederilor art. 41 din Ordonanţa
Guvernului nr.26/2000:

SGG transmite cererea asociaţiei/fundaţiei, în 15
zile de la înregistrare, ministerului în domeniul
căruia

funcţionează

asociaţia

sau

fundaţia

respectivă.
dacă sunt îndeplinite condiţiile de recunoaştere
acesta iniţiază proiectul de HG, în termen de 60 de
zile.
recunoaşterea utilităţii publice se face pe durată
nedeterminată;

RETRAGEREA
RECUNOAŞTERII
În cazul în care asociaţia sau fundaţia nu mai
îndeplineşte una sau mai multe dintre condiţiile
care au stat la baza recunoaşterii utilităţii publice,
Guvernul, la propunerea autorităţii administrative
competente sau a Ministerului Justiţiei, va retrage
actul de recunoaştere.
Retragerea va interveni şi în situaţia neîndeplinirii
obligaţiilor prevăzute la art.41 din Ordonanţa
Guvernului nr.26/2000.

dreptul de a i se atribui, în folosinţă
gratuită, bunurile proprietate publică;
dreptul de a menţiona în toate
documentele pe care le întocmeşte că este
recunoscută ca fiind de utilitate publică;
obligaţia de a menţine cel puţin nivelul
activităţii şi performanţele care au
determinat recunoaşterea;
obligaţia de a comunica autorităţii
administrative competente orice
modificări ale actului constitutiv şi ale
statutului, precum şi rapoartele de
activitate şi situaţiile financiare anuale;
autoritatea administrativă are obligaţia să
asigure consultarea acestor documente de
către orice persoană interesată;
obligaţia de a publica în extras, în termen
de 3 luni de la încheierea anului
calendaristic, rapoartele de activitate şi
situaţiile financiare anuale în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a,
precum şi în Registrul naţional al
persoanelor juridice fără scop patrimonial,
în conformitate cu modelul extrasului
situaţiilor financiare aprobat prin Ordinul
ministrului finanţelor publice
nr.185/2005.

