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Abstract: After the definition of the public utility, in the present paper the author 

mention the domains which are considered by general interest and, also, by 
community interest. The conditions provided by the law for the granting of the public 
utility statute to the association, foundations and federations and also, the rights and 
the obligations which derive from the recognition of the public utility are other 
elements broached by the author. 

 
 Prin utilitate publică se înţelege orice activitate publică care vizează atingerea 
unor scopuri benefice în domenii de interes public general şi/sau comunitar. 
Dezvoltarea economică, culturală şi socială, promovarea şi apărarea drepturilor şi 
libertăţilor omului, promovarea sănătăţii, educaţiei, ştiinţei, artelor, tradiţiilor şi culturii, 
asistenţa socială, ajutorarea săracilor şi defavorizaţilor etc. sunt domenii considerate de 
interes general. În schimb, orice interes care este specific unei comunităţi (cartier, 
localitate, unitate administrativ-teritorială) ori unui grup de persoane fizice sau persoane 
juridice care urmăresc un obiectiv comun ori au aceleaşi opinii, aceeaşi cultură, 
orientare religioasă, socială, profesională etc. este apreciat ca fiind de interes comunitar. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
 În conformitate cu prevederile art. 38 din Ordonanţa Guvernului României nr. 37/2003 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului României nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, o asociaţie sau o fundaţie poate fi recunoscută de Guvernul României ca 
fiind de utilitate publică, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii: a) activitatea 
acesteia se desfăşoară în interes general sau comunitar, după caz, şi funcţionează de cel 
puţin 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoaşterea statutului de utilitate publică; 
b) a realizat majoritatea obiectivelor stabilite; c) prezintă un raport de activitate din care să 
rezulte desfăşurarea unei activităţi anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori 
proiecte specifice scopului său, însoţit de situaţiile financiare anuale şi de bugetele de 
venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoaşterea 
statutului de utilitate publică; d) valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani 
anteriori este cel puţin egală cu valoarea patrimoniului iniţial. 

La propunerea autorităţii administrative competente, Guvernul României, prin 
organul său de specialitate, poate să acorde o dispensă de la îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la lit. a) şi b), dacă: 1) asociaţia sau fundaţia solicitantă a rezultat din fuziunea a 
două sau mai multe asociaţii ori fundaţii preexistente; 2) fiecare dintre asociaţiile sau 
fundaţiile preexistente ar fi îndeplinit cele două condiţii, dacă ar fi formulat solicitarea în mod 
independent. 
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Recunoaşterea statutului de utilitate publică unei asociaţii sau unei fundaţii se 

face prin hotărâre a Guvernului. În acest scop, asociaţia sau fundaţia interesată 
adresează o cerere ministerului sau organului de specialitate al administraţiei publice 
centrale în a cărui sferă de competenţă îşi desfăşoară activitatea. 

Această cerere va fi însoţită, pe lângă dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la 
lit. a)-d), de următoarele documente: 

• actul constitutiv, statutul asociaţiei sau fundaţiei şi, după caz, actele adiţionale la acestea 
(în original şi în copie legalizată); 

• copie de pe dovada dobândirii personalităţii juridice şi, după caz, a înregistrării 
modificărilor actului constitutiv şi/sau statutului în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor; 

• dovada privind bonitatea asociaţiei sau fundaţiei emisă de banca la care are deschis 
contul şi ultimul extras de cont; 

• copie de pe dovada privind situaţia juridică a sediului asociaţiei/fundaţiei ori sediilor 
unde se desfăşoară activităţile pentru care se solicită recunoaşterea; 

• situaţiile financiare anuale depuse la administraţia financiară pe ultimii 3 ani; 
• bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani, aprobate de organul de conducere; 
• certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor 

şi taxelor către stat, inclusiv a celor locale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de 
stat, asigurările sociale de sănătate, asigurările de şomaj (formulare-tip eliberate de autorităţile 
competente); 

• autorizaţiile administrative conforme cu legislaţia în vigoare şi/sau acordurile necesare 
desfăşurării activităţilor; 

• regulamentul intern de funcţionare; 
• organigrama asociaţiei, fundaţiei sau federaţiei; 
• raportul comisiei de cenzori pe ultimii 3 ani; 
• documentele care atestă parteneriatul cu alte asociaţii, fundaţii, instituţii publice; 
• 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 solicită recunoaşterea; 

• declaraţie pe proprie răspundere a preşedintelui, cunoscând prevederile art. 292 din 
Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, privind veridicitatea informaţiilor cuprinse în raport, 
a faptului că organizaţia nu a desfăşurat activităţi ilicite sau contrare ordinii publice ori bunelor 
moravuri şi nu are sume neachitate la scadenţă către persoane fizice sau juridice (în original). 

O federaţie 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. Federaţiile care solicită 
recunoaşterea ca fiind de utilitate publică vor depune, pe lângă documentele prezentate 
la asociaţii şi fundaţii, dovada că cel puţin două treimi din numărul asociaţiilor şi 
fundaţiilor care le alcătuiesc sunt de utilitate publică. 

Structura organizatorică din cadrul ministerului sau a altui organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, care are competenţa acordării avizului pentru 
recunoaşterea statutului de utilitate publică, analizează documentaţia prezentată de 
asociaţii, fundaţii sau federaţii şi urmăreşte îndeplinirea cumulativă a condiţiilor 
prevăzute de lege şi a criteriilor specifice, inclusiv prin solicitarea de informaţii de la 
persoanele fizice sau persoanele juridice cu care entitatea colaborează în mod frecvent. 
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În situaţia în care constată îndeplinirea condiţiilor legale şi a criteriilor specifice, ea 
înaintează ministerului sau altui organ de specialitate al administraţiei publice centrale, 
în termen de 60 de zile de la primirea cererii, propunerea pentru recunoaşterea utilităţii 
publice. Aceasta este transmisă, potrivit legii, Guvernului României. În caz contrar, 
structura organizatorică menţionată transmite persoanelor juridice solicitante un răspuns 
motivat, în termen de 30 de zile de la data luării deciziei. 

Mai mult decât atât. Structura organizatorică din cadrul autorităţii publice care 
are competenţa acordării avizului pentru recunoaşterea statutului de utilitate publică 
asociaţiei/fundaţiei/federaţiei propune ministerului sau altui organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale şi transmiterea la Guvern a solicitării privind retragerea 
actului de recunoaştere a statutului de utilitate publică, în situaţia neîndeplinirii de către 
persoana juridică fără scop patrimonial a obligaţiilor prevăzute de dispoziţiile legale. 

Guvernul României decide asupra propunerii de recunoaştere în cel mult 90 de 
zile de la data depunerii cererii, precum şi a tuturor documentelor necesare luării 
deciziei. Dacă propunerea de recunoaştere a statutului de utilitate publică se respinge, 
soluţia va fi comunicată asociaţiei, fundaţiei sau federaţiei solicitante de către autoritatea 
administrativă la care s-a înregistrat cererea de recunoaştere, în termen de 120 de zile de 
la data depunerii cererii şi a documentelor necesare luării deciziei. 

Pe perioadă nedeterminată se face recunoaşterea statutului de utilitate publică a 
unei asociaţii, fundaţii sau federaţii. În cazul în care asociaţia, fundaţia sau federaţia nu 
mai îndeplineşte una sau mai multe dintre condiţiile care au stat la baza recunoaşterii 
utilităţii publice [lit. a)-b)], Guvernul, la propunerea autorităţii administrative 
competente sau a Ministerului Justiţiei, va retrage actul de recunoaştere prin adoptarea 
unei hotărâri în acest sens. Retragerea va interveni şi în situaţia neîndeplinirii obligaţiilor 
de a: 1) menţine cel puţin nivelul activităţii şi performanţele care au determinat 
recunoaşterea; 2) comunica autorităţii administrative competente orice modificări ale 
actului constitutiv şi ale statutului, precum şi rapoartele de activitate şi situaţiile 
financiare anuale; 3) 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, precum şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop 
patrimonial. 

Recunoaşterea utilităţii publice conferă asociaţiei, fundaţiei sau federaţiei 
următoarele drepturi şi obligaţii: 

1) dreptul de a i se concesiona servicii publice fără caracter comercial, în 
condiţiile legii; 

2) dreptul la resurse provenite de la bugetul de stat şi din bugetele locale, după 
cum desfăşoară activităţi în interes general sau al colectivităţilor locale, astfel: 2a) de la 
bugetul de stat, prin bugetele ministerelor sau ale altor organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale în a căror sferă de competenţă îşi desfăşoară activitatea; 
2b) de la bugetele locale, în limita sumelor aprobate de consiliile locale; 

3) dreptul de a menţiona în toate documentele pe care le întocmeşte că asociaţia, 
fundaţia sau federaţia este recunoscută ca fiind de utilitate publică; 

4) obligaţia de a menţine cel puţin nivelul activităţii şi performanţele care au 
determinat recunoaşterea; 
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5) 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; 

6) 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, precum şi 
în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial. Modelul extrasului situaţiilor 
financiare anuale care se publică de asociaţiile, fundaţiile sau federaţiile recunoscute ca fiind de 
utilitate publică se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice. 

În bugetele anuale ale ministerelor, ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale 
sau ale consiliilor locale, după caz, se prevăd resursele la care are dreptul asociaţia, fundaţia sau 
federaţia recunoscută ca fiind de utilitate publică. Aceasta îşi deschide un cont bancar special 
pentru resursele primite, iar cheltuielile din aceste resurse se evidenţiază distinct. Modul de 
utilizare a sumelor acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale este supus controlului, 
potrivit legislaţiei în vigoare. 

Sumele primite de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, planificate a se cheltui în 
cursul anului şi rămase neutilizate la finele acestuia în contul asociaţiei, fundaţiei sau federaţiei, se 
restituie de către persoana juridică la bugetele de la care au fost primite, în primele 5 zile 
lucrătoare ale anului următor. Spre deosebire de acestea, sumele alocate pentru proiecte ce se 
întind pe perioada a doi sau mai mulţi ani se vor reporta la finele anului şi vor putea fi folosite în 
continuare pentru destinaţia pentru care au fost stabilite iniţial. 

CONCLUZII 
1. Structura organizatorică din cadrul ministerului sau a altui organ de specialitate al 

administraţiei publice centrale, care are competenţa acordării avizului pentru recunoaşterea 
statutului de utilitate publică, analizează documentaţia prezentată de asociaţii, fundaţii sau 
federaţii şi urmăreşte îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de lege şi a criteriilor 
specifice, inclusiv prin solicitarea de informaţii de la persoanele fizice sau persoanele juridice cu 
care entitatea colaborează în mod frecvent. 

2. Structura organizatorică din cadrul autorităţii publice care are competenţa acordării 
avizului pentru recunoaşterea statutului de utilitate publică asociaţiei/fundaţiei/federaţiei propune 
ministerului sau altui organ de specialitate al administraţiei publice centrale şi transmiterea la 
Guvern a solicitării privind retragerea actului de recunoaştere a statutului de utilitate publică, în 
situaţia neîndeplinirii de către persoana juridică fără scop patrimonial a obligaţiilor prevăzute de 
dispoziţiile legale. 

3. În bugetele anuale ale ministerelor, ale celorlalte organe ale administraţiei publice 
centrale sau ale consiliilor locale, după caz, se prevăd resursele la care are dreptul asociaţia, 
fundaţia sau federaţia recunoscută ca fiind de utilitate publică. Aceasta îşi deschide un cont 
bancar special pentru resursele primite, iar cheltuielile din aceste resurse se evidenţiază distinct. 
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