Instituţia Publică „Agenţia Servicii Publice”
Secţia înregistrări organizaţii necomerciale
str. Puşkin nr. 47,
mun. Chișinău
e-mail: dilud@asp.gov.md

CERERE
În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la mecanismul
desemnării procentuale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1286 din 30
noiembrie 2016, solicităm înregistrarea asociației obștești / fundației / instituției
private/ cultului religios / părții componente a cultului religios (denumirea
organizației) în Lista beneficiarilor desemnării procentuale pentru anul ______ și
anii următori1, cu includerea următoarelor date:
Denumirea organizaţiei
Data înregistrării
(data / luna / anul)

Număr de identificare de stat
(IDNO) / Cod fiscal

Număr de telefon
E-mail
Adresa juridică a organizației
(localitatea, strada, oficiul, cod poştal)
Pagina web (opțional)
Extrasul privind deschiderea contului
în instituţia bancară, în care vor fi
indicate datele bancare la care vor fi
transferate sumele de desemnare
procentuală (Cont IBAN format din 24
Potrivit p. 11 al Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale, „Beneficiarii desemnării
procentuale incluși în Lista beneficiarilor desemnării procentuale urmează să notifice Agenţia Servicii Publice, în
termen de 10 zile, dacă survin circumstanțe care îi fac ineligibili pentru a beneficia de mecanismul desemnării
procentuale. În acest caz, în termen de 25 de zile, Agenţia Servicii Publice va exclude beneficiarul din Listă și va
notifica prin e-mail despre aceasta fostul beneficiar. Beneficiarul are obligația de restituire a sumelor nevalorificate
și de raportare, potrivit capitolelor IV și V ale prezentului Regulament.”
1

caractere, denumirea băncii, codul băncii,
adresa băncii).

De completat doar pentru asociații
obștești / fundații / instituții private
Enumerați activitățile de utilitate
publică implementate
De completat doar pentru cultele
religioase / părțile componente ale
cultului religios
Enumerați activitățile sociale, morale,
culturale, de caritate implementate
Notă:



Reprezentantul legal va anexa copia actului de împuternicire
Se va anexa Extrasul privind deschiderea contului în instituţia financiară în monedă
naţională

□ Declar pe proprie răspundere că datele prezentate sunt veridice și exacte.
□ Declar pe proprie răspundere că organizația nu a susținut și, pe perioada
valorificării surselor obținute în urma desemnării procentuale, nu va susține
activitatea unui partid politic, a unei organizații social-politice sau a unui
candidat la alegeri, în sensul Codului electoral.
□ Îmi exprim acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Conducător / Reprezentant _______________________
(nume, prenume)

Semnătura

___________________

Data completării cererii: _____________________
(data / luna / anul)

