
Anexa nr. 4

I.

Informațiile din prezenta declarație se
transmit, pe cale electronică, către:(1) 
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II.

DECLARAŢIE-TIP

pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea

 condițiilor de funcționare/desfășurare a activității (2)

III.
MINISTERUL JUSTIŢIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL

REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI

COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL

……………………………

IV.
     Nr. intrare: .........................

       Data : .................................

V.
  1.  Subsemnatul(a) Nume................................................................  Prenume  .....................................................................................,

CNP/NIF ...........................................................,  domiciliat(ă)  în  localitatea  ..........................................................................................,
str......................................................................................, nr..................., bloc ......................., scara ........, etaj .........., ap. ...........…..,
județ/sector  ...............................................,  țara  ......................................................…..,  cetățenia  .........................................................,
născut(ă)  în  localitatea  ............................................................................................,  sector/județ  ...........................................................,
țara ……............................................, la data de ..........................., act identitate ................................, seria ............, nr. .....................,
emis(ă) de ....................................., la data ............................, valabil până la data ......................., în calitate de(3) .....................................

2. pentru firma: ..............................................................................................................................................................….............................

având număr de ordine în registrul comerțului(4) ..................................... cod unic  de înregistrare(4) .......…..............
….....................,  cu sediul social/profesional în: localitatea    ...........................................................,
str.............................................................,  nr.............,               bloc..................,  scara..............,  etaj.......,  ap..............,
județ/sector........................................, e-mail..........................................................,                       telefon...........................................,
pagina de internet(dacă există) .................….........................................................................................

3.  DECLAR  PE  PROPRIA  RĂSPUNDERE:  Îmi  asum  responsabilitatea  cu  privire  la  legalitatea  desfășurării  tuturor
activităților din obiectul de activitate și a îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege în domeniul  sanitar, sanitar-veterinar și
pentru siguranța alimentelor, protecției mediului(5), protecției muncii la(6):

3 .1.  SEDIU SOCIAL/PROFESIONAL(7)

Clasa
CAEN

Denumire activitate



3.2.  SEDII SECUNDARE(8)

     3..3.  Activități desfășurate terți(9)

VI. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declarațiile inexacte sunt pedepsite conform legii.

                 ....................................                                                         ..................................
                                (Data)                                                                                                                                             (Semnătura)

Note : 
  (1) Se completează, după caz, cu: Ministerul  Sănătății,  prin  direcțiile  de  sănătate publică  teritoriale;

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin structurile teritoriale,
Ministerul  Mediului,  Apelor  și  Pădurilor,  prin unitățile  teritoriale,  Ministerul  Muncii  și  Solidarității
Sociale, prin inspectoratele teritoriale de muncă.

(2) În  temeiul  prevederilor  art.  121-  art.  124  din  Legea  nr.   265/2022  privind  registrul  comerțului  și  pentru  modificarea  și
completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului.

Nr. 
crt.

Adresa Clasa 
CAEN Denumire activitate

Clasa 
CAEN

Denumire activitate



(3) Se completează cu calitatea pe care solicitantul o deține (asociat, administrator, reprezentantul persoanei
juridice care se ocupă nemijlocit de activitățile sucursalei, persoana fizică care solicită înregistrarea ca
persoană fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale, reprezentantul desemnat al întreprinderii
familiale).

(4) Se completează numai în cazul în care firma este înregistrată.

(5) În cazul activităților cu impact semnificativ asupra mediului se solicită autorizarea la sediul autorității
publice teritoriale pentru protecția mediului.

(6) Dacă se modifică obiectul de activitate ori activitățile autorizate, sediul social/profesional sau se înființează
noi  sedii  secundare,  precum  și  în  situația  întreruperii  temporare  de  activitate  a  persoanelor  fizice
autorizate,  întreprinderii  individuale,  întreprinderilor  familiale  ori  a  societăților  care  au  desfășurat
activitate de la  înființare sau a reluării  acesteia, solicitantul depune la  biroul unic din cadrul oficiului
registrului comerțului o nouă declarație-tip pentru sediul social/profesional și/sau sedii secundare, după
caz,  la  terți,  corespunzătoare  modificărilor  intervenite  și  care  să  ateste  situația  curentă  pentru
desfășurarea tuturor activităților declarate în obiectul de activitate.

(7) 7.1. În situația întreruperii temporare de activitate, declarația se va completa cu următorul text „Declar pe
propria răspundere că, pe perioada întreruperii  temporare de activitate nu se desfășoară niciuna din
activitățile ce constituie obiectul de activitate”.   
7.2.  În  situația  în  care  nu  se  mai  desfășoară  niciuna  din  activitățile  declarate  anterior  la  sediul
social/profesional sau la sediile secundare sau la terți, se va completa cu următorul text: “Declar pe propria
răspundere ca la sediul social/profesional sau la sediile secundare sau la terți nu se mai desfășoară nicio
activitate din  cele  declarate”  .  Declarația  nu afectează obligația  de a  desfășura toate activitățile  ce
constituie obiectul de activitate la sediul social/profesional și/sau la sediile secundare și/sau la terți.

(8) Sucursale, puncte de lucru, agenții sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.
(9) Prin  activitate  desfășurată  la  terți  se  înțelege  activitate  desfășurată  în  afara  sediului

social/profesional/secundar. În această categorie se includ și activitățile itinerante.   


