
Ordinul comun al ministrului justiției  Nr. 492 şi al preşedintelui Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală nr. 205 din 10 februarie 2012, pentru aprobarea Procedurii de 

solicitare şi emitere, în format electronic, a adeverinței privind înregistrarea documentului 
care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social şi a 

certificatului pentru spațiul cu destinație de sediu social, publicat  în Monitorul Oficial  nr. 
148 din  6 martie 2012 

 
În temeiul: 
‐ art. 17 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
‐  art.  12  alin.  (3)  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  109/2009  privind  organizarea  şi 

funcționarea  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare; 

‐ art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcționarea 
Ministerului Justiției, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
ministrul  justiției  şi  preşedintele Agenției Naționale  de Administrare  Fiscală  emit 

următorul ordin: 
 
ART. 1 
Se  aprobă  Procedura  de  solicitare  şi  emitere,  în  format  electronic,  a  adeverinței 

privind  înregistrarea  documentului  care  atestă  dreptul  de  folosință  asupra  spațiului  cu 
destinație  de  sediu  social  şi  a  certificatului  pentru  spațiul  cu  destinație  de  sediu  social, 
prevăzută în anexa nr. 1. 

ART. 2 
Oficiul  Național  al  Registrului  Comerțului,  oficiile  registrului  comerțului,  Agenția 

Națională  de  Administrare  Fiscală,  prin  Direcția  generală  proceduri  pentru  administrarea 
veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, precum şi prin direcțiile generale ale 
finanțelor publice  județene  şi a municipiului Bucureşti, vor duce  la  îndeplinire prevederile 
prezentului ordin. 

ART. 3 
Oficiile  registrului  comerțului  vor  asigura  personalul  necesar  pentru  preluarea  şi 

transmiterea  către  administrațiile  finanțelor  publice  a  cererilor  de  înregistrare  a 
documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social 
şi  de  eliberare  a  certificatului  pentru  spațiul  cu  destinație  de  sediu  social  (denumite  în 
continuare  cerere  AFP)  şi  pentru  primirea  de  la  administrațiile  finanțelor  publice  a 
certificatelor pentru spațiul cu destinație de sediu social (denumite  în continuare certificat 
de sediu social) şi a adeverințelor privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de 
folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social  (denumite  în continuare adeverință 
pentru documentul de sediu social). 

ART. 4 
Direcțiile  generale  ale  finanțelor  publice  județene  şi  a municipiului Bucureşti  vor 

asigura personalul necesar pentru primirea de  la oficiile  registrului  comerțului  a  cererilor 
AFP,  precum  şi  pentru  transmiterea  către  acestea  a  certificatelor  de  sediu  social  şi  a 
adeverințelor pentru documentul de sediu social. 

ART. 5 
Se aprobă modelul şi conținutul următoarelor formulare: 



a) "Cerere de  înregistrare a documentului care atestă dreptul de  folosință asupra 
spațiului  cu  destinație  de  sediu  social  şi  de  eliberare  a  certificatului  pentru  spațiul  cu 
destinație de sediu social", prevăzută în anexa nr. 2; 

b) "Adeverință privind  înregistrarea documentului care atestă dreptul de  folosință 
asupra spațiului cu destinație de sediu social", prevăzută în anexa nr. 3; 

c) "Certificat pentru spațiul cu destinație de sediu social", prevăzut în anexa nr. 4. 
ART. 6 
Anexele nr. 1 ‐ 4 fac parte integrantă din prezentul ordin. 
ART. 7 
La  data  intrării  în  vigoare  a  prezentului  ordin  se  abrogă  Ordinul  preşedintelui 

Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.112/2010 pentru aprobarea Procedurii de 
emitere,  în format electronic, a Adeverinței privind  înregistrarea documentului care atestă 
dreptul de  folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social  şi a Certificatului pentru 
spațiul cu destinație de sediu social, publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea  I, nr. 
443 din 1 iulie 2010, cu modificările ulterioare. 

ART. 8 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

p. Ministrul justiției, 
Lidia Barac, 

secretar de stat 
 

Preşedintele Agenției Naționale 
de Administrare Fiscală, 

Sorin Blejnar 



 
ANEXA 1 

 
PROCEDURĂ 

de solicitare şi emitere, în format electronic, a adeverinței privind înregistrarea 
documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu 

social şi a certificatului pentru spațiul cu destinație de sediu social 
 
ART. 1 
Prezenta procedură se aplică societăților comerciale care, potrivit prevederilor art. 

17  din  Legea  nr.  31/1990  privind  societățile  comerciale,  republicată,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare, au obligația de a înregistra, la înmatriculare şi la schimbarea sediului 
social, documentul care atestă dreptul de  folosință asupra spațiului cu destinație de sediu 
social  şi  de  a  obține  certificatul  pentru  spațiul  cu  destinație  de  sediu  social,  denumit  în 
continuare certificat de sediu social. 

ART. 2 
Odată  cu  cererea  de  înmatriculare  sau  de  înregistrare  a  mențiunii  privind 

schimbarea sediului social (denumită în continuare cererea RC), societatea comercială, prin 
reprezentantul  său  legal  sau  prin  persoana  împuternicită  de  acesta,  depune  la  oficiul 
registrului comerțului în a cărui rază teritorială îşi are sediul social o cerere de înregistrare a 
documentului prevăzut la art. 1 (denumită în continuare cererea AFP). 

ART. 3 
(1) Formatul cererii AFP este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. 
(2)  Pe  cererea  AFP,  oficiul  registrului  comerțului  menționează  numărul  de 

înregistrare al cererii RC pe care cererea AFP o însoțeşte. 
ART. 4 
(1)  Oficiul  registrului  comerțului  transmite  prin  poşta  electronică  cererea  AFP 

scanată  organului  fiscal  competent,  folosind  portalul  http://www.extranet.fiscnet.ro, 
secțiunea "Acces aplicație MAIL", imediat după înregistrarea la oficiul registrului comerțului 
a cererii RC. 

(2)  La  cererea AFP  va  fi  anexat,  scanat,  actul  doveditor  al  dreptului  de  folosință 
depus de solicitant în susținerea cererii RC, în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (1) lit. 
b) din Normele metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare 
a  înregistrărilor şi de eliberare a  informațiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 
2.594/C/2008. 

(3)  Înaintarea  către  organul  fiscal  competent  a  actului  doveditor  al  dreptului  de 
folosință  depus  în  susținerea  cererii  RC,  precum  şi  eliberarea  şi  transmiterea  adeverinței 
privind  înregistrarea  documentului  care  atestă  dreptul  de  folosință  asupra  spațiului  cu 
destinație de sediu social, denumită  în continuare adeverință pentru documentul de sediu 
social,  şi  a  certificatului  de  sediu  social  nu  sunt  condiționate  de  înregistrarea,  în  scopul 
stabilirii impozitului pe venit, a actului doveditor al dreptului de folosință la organul fiscal. 

ART. 5 
(1)  În  sensul  prezentei  proceduri,  organul  fiscal  competent  este  administrația 

finanțelor  publice  municipală,  orăşenească,  comunală  sau  a  sectoarelor  municipiului 
Bucureşti din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în a cărei rază teritorială se 
află situat spațiul cu destinație de sediu social. 



(2)  Conducătorul  fiecărui  organ  fiscal  competent  desemnează  o  persoană 
responsabilă  cu  aplicarea  prevederilor  prezentei  proceduri,  precum  şi  un  înlocuitor  al 
acesteia. Persoanele sunt desemnate din cadrul compartimentului cu atribuții în gestionarea 
registrului contribuabililor. 

(3) În aplicarea prezentei proceduri, Direcția generală de tehnologia informației din 
cadrul  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  atribuie  o  adresă  de  e‐mail  dedicată 
fiecărui organ fiscal competent. Lista organelor fiscale şi a adreselor de e‐mail se comunică 
Oficiului Național al Registrului Comerțului. 

ART. 6 
(1)  Organul  fiscal  competent  organizează  evidența  documentelor  care  atestă 

dreptul  de  folosință  asupra  spațiilor  cu  destinație  de  sediu  social  în  cadrul  registrului  de 
evidență a spațiilor cu destinație de sediu social. 

(2) Registrul prevăzut  la alin. (1) se organizează  la nivel de adresă a spațiului şi se 
gestionează la nivelul organelor fiscale competente, cu ajutorul aplicației informatice puse la 
dispoziție de Direcția generală de tehnologia informației, şi cuprinde: 

a) adresa  completă a  spațiului  cu destinație de  sediu  social  (stradă, număr, bloc, 
apartament, localitate, județ/sector); 

b)  datele  de  identificare  a  titularului  dreptului  de  folosință  (numele  şi 
prenumele/denumirea, domiciliul/domiciliul fiscal şi codul de identificare fiscală); 

c)  documentul  care  atestă  dreptul  de  folosință  asupra  spațiului  cu  destinație  de 
sediu social (tipul documentului, numărul şi data); 

d) perioada de valabilitate a dreptului de folosință asupra spațiului cu destinație de 
sediu social (data de început, data de final). 

ART. 7 
(1) Organul fiscal, după primirea pe e‐mail a documentației de  la oficiul registrului 

comerțului,  verifică  datele  înscrise  în  cerere  cu  cele  din  actele  doveditoare  şi  preia 
informațiile  în  registrul  de  evidență  a  spațiilor  cu  destinație  de  sediu  social,  înscriind  şi 
numărul de înregistrare atribuit de oficiul registrului comerțului cererii. 

(2) Documentele primite şi emise  în aplicarea prezentei proceduri se arhivează,  în 
format electronic, de către organul fiscal. 

ART. 8 
Organul  fiscal  emite  şi  transmite  prin  poşta  electronică  oficiului  registrului 

comerțului expeditor adeverința pentru documentul de sediu social  şi certificatul de sediu 
social, potrivit modelelor prevăzute  în anexele nr. 3 şi 4  la ordin,  în format pdf,  înscriind  în 
acestea şi numărul de înregistrare atribuit de oficiul registrului comerțului cererii RC. 

ART. 9 
(1) Pentru cererile AFP însoțite de actul doveditor al dreptului de folosință, primite 

de către organul fiscal competent în prima jumătate a programului de lucru, între orele 8,00 
‐ 12,00,  certificatele de  sediu  social  şi adeverințele pentru documentul de  sediu  social  se 
emit  şi  se  transmit  către  oficiile  registrului  comerțului  în  aceeaşi  zi,  până  la  ora  16,00, 
utilizând portalul http://www.extranet.fiscnet.ro, secțiunea "Acces aplicație MAIL". 

(2) Pentru cererile AFP însoțite de actul doveditor al dreptului de folosință, primite 
de  către organul  fiscal  competent  în a doua  jumătate a programului de  lucru,  între orele 
12,00 ‐ 16,00, certificatele de sediu social şi adeverințele pentru documentul de sediu social 
se emit şi se transmit către oficiile registrului comerțului în prima jumătate a programului de 
lucru  din  ziua  imediat  următoare,  între  orele  8,00  ‐  12,00,  utilizând  portalul 
http://www.extranet.fiscnet.ro, secțiunea "Acces aplicație MAIL". 



(3)  În  cazul  în  care documentația este  incompletă  sau nu  este  lizibilă, precum  şi 
dacă,  din  alte motive, nu  pot  fi  emise  certificatele  de  sediu  social  şi  adeverințele  pentru 
documentul  de  sediu  social,  organul  fiscal  competent  va  notifica,  de  îndată,  oficiului 
registrului  comerțului.  Notificarea,  care  va  cuprinde  în  mod  obligatoriu  numărul  de 
înregistrare  la  registrul  comerțului  a  cererii  RC  şi  motivul  pentru  care  nu  pot  fi  emise 
documentele,  se  transmite  utilizând  portalul  http://www.extranet.fiscnet.ro,  secțiunea 
"Acces aplicație MAIL". 

(4)  Dacă  motivele  pentru  care  nu  pot  fi  emise  certificatele  de  sediu  social  şi 
adeverințele pentru documentul de sediu social pot fi  înlăturate numai de către societatea 
comercială, prin reprezentantul său legal sau prin persoana împuternicită de acesta, oficiile 
registrului comerțului vor dispune măsurile necesare. 

(5) Dacă certificatele de sediu social nu sunt  transmise  în  termenele prevăzute  la 
alin.  (1)  şi  (2), precum  şi  în cazul prevăzut  la alin.  (3), oficiile registrului comerțului amână 
soluționarea  cererilor  RC,  pe motivul  lipsei  certificatului  de  sediu  social  şi  a  adeverinței 
pentru documentul de sediu social. 

ART. 10 
(1)  Agenția  Națională  de  Administrare  Fiscală  va  asigura  utilizatorilor  oficiilor 

registrului  comerțului  care  au  acces pe portalul http://www.extranet.fiscnet.ro,  secțiunea 
"Acces  aplicație  Registre Generale"  şi  drepturile  de  acces,  pe  acelaşi  portal,  la  secțiunea 
"Acces aplicație MAIL". 

(2)  Agenția  Națională  de  Administrare  Fiscală  va  asigura  utilizatorilor  oficiilor 
registrului  comerțului  asistență  tehnică  de  specialitate  pentru  utilizarea  portalului 
http://www.extranet.fiscnet.ro, secțiunea "Acces aplicație MAIL". 

ART. 11 
Timbrele fiscale în valoare de 4 lei aferente cererilor AFP se anulează prin aplicarea 

acestora pe cererea depusă la oficiul registrului comerțului. 



Anexa nr.2 
 
 

  
Cerere de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra 

spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiul 
cu destinaţie de sediu social  

 
A.       Înmatriculare societate comercială                                        Schimbare sediu social 

B. ADRESA COMPLETĂ  A SPAŢIULUI CU DESTINAŢIE DE SEDIU SOCIAL 
Judeţ ........................................ Sector .......... Localitate .................................. 
Stradă .................................................................. Nr. ............. Bloc.................. 
Scară ................ Etaj ................. Ap. ................ Cod poştal .............................. 

C. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI DREPTULUI DE FOLOSINŢĂ     
1.Nume, prenume/Denumire..................................................................................  
2.Cod de identificare fiscală (CNP/CUI/etc)....................................................... 
     3. Date privind domiciliul/sediul social 
               Judeţ ........................................ Sector .......... Localitate.................................. 
             Stradă .................................................................. Nr. ............. Bloc.................. 
             Scară ................ Etaj ................. Ap. ................ Cod poştal .............................. 
                   Fax ....................................................... Telefon ...............................................                    

D Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social  
1. Tipul documentului.......................................................................... 
2. Număr şi dată............................................................................................  
                                                                                                                                  

E.  Perioada de valabilitate a dreptului de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social 
       1. Data  început       ....../......./....... 
       2. Data încetare        ....../......./....... 

 
SOLICIT: 
      -  înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de 
sediu social 
- eliberarea certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social 
 
Sub  sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt 
corecte şi complete. 
         Numele persoanei care face cererea ............................................................................ 
         Calitatea: ......................................................... 
         Semnătura .........................................                                      Ştampila (după caz) 
         Data ............./................../.............. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.operator de date cu caracter 
personal 759  
 
Cod M.F.P. 14.13.04.40                                                                                            A4/t1  

Se completează de personalul organului fiscal 
Organ
Număr 

Numele persoanei care a verificat   

 Data 



 

 

       

 
 
 
 
Direcţia generală a finanţelor publice a............................../ 
Administraţia Finanţelor Publice............................................................ 
Nr.                    / 

 
 
 

ADEVERINŢĂ 
privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă 

asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social 
 
 
 
 Documentul (denumirea documentului).......................................nr..................din data 

.............................. , care atestă dreptul de folosinţă pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social situat în 
localitatea............................., strada.........................................., numărul..........., bloc............, scară............, 
etaj............., apartament............., judeţ/sector.................., a fost înregistrat, la organul fiscal competent.  

 Prezenta adeverinţă nu certifică valabilitatea dreptului de folosinţă pentru spaţiul cu destinaţie 
de sediu social, care face obiectul documentului înregistrat. 

 
 
 
 
 
                Conducătorul unităţii fiscale, 
                Numele şi prenumele .......................... 
                Semnătura şi ştampila unităţii ............... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Cod M.F.P.14.13.02.40 

Agenţia Naţională de  
Administrare Fiscală 

adresa 
 
Tel :  
Fax :  
e-mail :  

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

www.anaf.ro 

Anexa nr. 3 



 

 

       

 
 
 
 
 
Direcţia generală a finanţelor publice a............................../ 
Administrarea Finanţelor Publice a............................................................ 
Nr.                    / 

 
 
 

CERTIFICAT 
pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social 

 
  Urmare Cererii de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului 

cu destinaţie de sediu social/de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social 
nr................. din data de ..............şi a documentelor anexate acesteia, precum şi a Adeverinţei privind 
înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social 
nr.................... din data de.......................se certifică, prin prezenta, că, începând cu data intrării în vigoare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, 
pentru imobilul situat în: 

 
Localitatea ....................., str. ..................................nr. ...., bl. ...., ap. ...., et. ...., 

judeţul/sectorul ............................... 
      

    nu a fost înregistrat un alt document care atestă cedarea dreptului de folosinţă a acestui spaţiu 
cu destinaţie de sediu social 

     a fost înregistrat un număr de ......... alte documente care atestă cedarea dreptului de folosinţă a 
acestui imobil cu destinaţie de sediu social 

    
    S-a eliberat prezentul certificat pentru:  

  înmatricularea unei societăţi comerciale 
 

 schimbarea sediului social al societăţii comerciale: 
 
 
 

Şeful administraţiei finanţelor publice 
Numele şi prenumele ................... 

Semnătura şi ştampila unităţii ........ 
                                                                   
               
 
 
 

 
 
 
 Cod M.F.P.14.13.21.40 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
Agenţia Naţională de  
Administrare Fiscală 

adresa 
 
Tel :  
Fax :  
e-mail :  

Anexa nr. 4 

www.anaf.ro 


