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Introducere 

 Ghidul intitulat „Îndrăznești să devii antreprenor!” a fost elaborat de către 

Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita cu scopul de a le oferi tinerilor 

informații utile și cunoștințe practice referitoare la înființarea unei întreprinderi 

proprii. Pregătirea acestui material practic a fost motivată de rezultatele unui 

sondaj efectuat în rândul tinerilor, care arată că mai mult de 50% dintre elevii 

absolvenți doresc să-și înființeze o întreprindere în viitor. În alcătuirea ghidului 

ne-am concentrat asupra celor mai importante trepte/proceduri de înființare a 

unei întreprinderi. Grupul țintă al acestui ghid „Îndrăznești să devii antreprenor!” 

sunt tinerii, viitorii antreprenori sau antreprenorii debutanți în primul rând, dar 

informațiile incluse în acest material pot fi utile pentru oricine. 

În următoarele pagini găsiți o scurtă descriere despre diferitele forme juridice de 

afaceri, pașii necesari înființării unei întreprinderi, urmate de câteva idei de 

afaceri și moduri de realizare a acestora. Puteți afla aspecte cu privire la 

procesul de demarare a unei afaceri, de la idee până la realizare, documentele 

necesare, unde puteți face rost de ele și cât trebuie să plătiți, dacă este cazul. 

Mai apoi urmează o descriere scurtă despre diferitele forme juridice, precum și 

despre avantajele și dezavantajele acestora. 

Rezultatele sondajului sus-menționat arată că o treime dintre elevii absolvenți 

nu doresc să-și continue studiile după terminarea liceului, așadar și noi am pus 

accent pe prezentarea unor afaceri care pot fi realizate și fără studii superioare. 

Ghidul a fost elaborat pe baza legislației române în vigoare și a fost lecturat de 

către un consilier juridic. 



 

 

Vreu să fiu antreprenor! 

De ce am nevoie pentru demararea unei afaceri? 

  

O idee bună: 

- ce? 

- cum? 

- când? 

- până când? 

... 
Capital, bunuri materiale și 

necorporale: 

- bani 

- resurse umane 

- cunoștințe/creativitate 

- diferite mijloace Legalizare: 

-ÎI sau societate comercială? 

- singur sau împreună cu cineva? 



 

Etapele înregistrării unei întreprinderi: 

  

- Plata capitalului social în bancă: achitarea sumei poate fi efectuată la orice 

bancă, dar este mai bine să alegi banca la care dorești să deschizi un cont. 

- Întocmirea actului constitutiv al firmei la un notar public 

Atenție la alegerea codurilor CAEN: numai veniturile realizate pe baza 

codurilor alese pot fi recunoscute 

- Alegerea sediului social, care poate fi o casă privată sau un apartament dintr-

un bloc, închiriat sau în proprietatea antreprenorului. În orcie caz, e nevoie de 

adeverința înregistrării imobilului, care se eliberează de către un notar public 

- Registrul Comerțului verifică dacă denumirea planificată a întreprinderii 

este ocupată  

 

 

- Completarea cererii de înregistrare la Registrul Comerțului și depunerea 

acesteia, împreună cu restul documentelor. 

Atenție: semnarea documentelor se face la fața locului, înainte de a fi 

depuse! 

Anunțarea înființării firmei la Registrul Comerțului: după completarea 

tuturor declarațiilor și obținerea documentelor necesare înregistrării firmei, 

documentația se depune la Registrul Comerțului. Faptul înregistrării apare în 

Monitorul Oficial. 



 

Ce formă juridică să aleg?
1
 

  

                                                           
1
Înființarea și funcționarea societăților comerciale este reglementată prin Legea nr. 31/1990. 

  

Întreprindere individuală (ÎI ) 

Persoană fizică autorizată (PFA) 

Întreprindere familială (ÎF) 

Societate în nume colectiv (SNC) 

Societate în comandită simplă (SCS) 

 Societate în comandită pe acțiuni (SCA ) 

Societate pe acțiuni (SA ) 

Societate cu răspundere limitată (SRL ) 

Societate cu răsp. limitată debutant (SRL-D ) 



 

Întreprinderea individuală
2
 poate fi înființată de 

oricine. După înființare nu primești personalitate 

juridică, astfel răspunderea ta este nelimitată, ceea 

ce înseamnă că răspunzi și cu averea ta personală 

pentru obligațiile asumate.   

Întreprinzătorul poate fi angajat la o altă 

întreprindere, respectiv poate să angajeze și el 

personal (maxim 8 angajați). Întreprinzătorul, 

precum și angajații săi au dreptul la participare în 

sistemul de asigurare (pensie, sănătate, șomaj și 

altele). Trebuie să ai pregătirea corespunzătoare domeniilor de activitate alese și să dovedești 

acest lucru cu diplomă sau atestate, autorizații (în cazul ÎI se pot alege maxim 10 domenii de 

activitate – 10 coduri CAEN). În cazul întreprinderii individuale poți alege dintre două feluri 

de sisteme de impozitare. 

 

 

Întreprinderea familială poate fi utilă în cazul 

în care nu vrei să muncești singur, sau nu ai 

capitalul necesar pentru funcționare, dar nici 

nu vrei să te asociezi cu o persoană străină. Ca 

membru al unei întreprinderi familiale, trebuie 

să ai cel puțin 16 ani și să fi rudă până la 

nivelul 4 cu cealaltă persoană. Nu poți angaja 

alte persoane decât rude. Nu primești 

personalitate juridică, deci responsabilitatea 

este, și în acest caz, nelimitată. 

 

 

 

 

                                                           
2  Întreprinderile individuale (ÎI), întreprinderile familiale (ÎF) și persoanele fizice autorizate (PFA) sunt 

reglementate de Ordonanța de urgență nr 44/2008 (aprobată prin Legea nr.182/2016). Mai multe informații:  

http://bit.ly/2kRr7zs. 

Întreprinderea 

Individuală 

Întreprinderea 

Familială 

http://bit.ly/2kRr7zs


 

 

Persoana fizică autorizată, precum arată și 

numele, nu primește personalitate juridică, 

astfel răspunderea este nelimitată (persoana 

răspunde cu averea sa personală pentru 

obligațiile asumate). PFA poate munci cu alte 

PFA-uri, întreprinderi individuale sau 

întreprinderi familiale pe bază de colaborare și 

poate angaja personal (maxim 3 angajați). Un 

lucru important este că persoana fizică 

autorizată trebuie să aibă  pregătirea care 

corespunde domeniilor de activitate alese (pot 

alege maxim 5 domenii de activitate – 5 coduri CAEN). 

 

 

Societatea în nume colectiv este întreprinderea 

înființată de două sau mai multe persoane, care 

are personalitate juridică. Asta înseamnă că 

societatea însăși poate avea drepturi separate și 

are obligații, totuși membrii asociați au și ei 

răspundere nelimitată și egală. Societatea are 

avere proprie, a cărei valoare depinde de 

contribuția proprie a fiecărui membru în parte. 

Valoarea capitalului social nu este fixată. 

Avantajul societății în nume colectiv este că este 

simplu de înființat și de condus, însă faptul că 

membrii au responsabilitate nelimitată pentru obligațiile asumate este un dezavantaj. 

 

 

 

 

 

 

Persoană 

Fizică 

Autorizată 

Societate în 

nume colectiv 



 

Asemenea societății în nume colectiv, societatea în 

comandită simplă poate fi înființată de două sau 

mai multe persoane în vederea atingerii unui scop 

comun, primește personalitate juridică și are avere 

proprie. Însă în cazul societății în comandită 

simplă se face diferență dintre membri externi și 

membri interni. Un membru intern are 

responsabilitate nelimitată, poate fi angajat sau 

conducător etc., în timp ce un membru extern 

contribuie numai la averea societății, iar 

responsabilitatea sa este limitată la aceasta. Înființarea societății în comandită simplă necesită 

minim un membru intern și un membru extern. Membrii au parte din profitul societății, în 

funcție de contribuția lor la capitalul social. 

 

 

Societatea în comandită pe acțiuni este similară cu 

societatea în comandită simplă, singura diferență 

dintre ele fiind că societatea în comandită pe 

acțiuni emite acțiuni, care pot fi cumpărate pe piața 

bursieră. SCA are și ea membri interni și membri 

externi: membrii interni au responsabilitate 

nelimitată, dar nu dețin acțiuni, în timp ce membrii 

externi contribuie numai la averea societății, 

responsabilitatea lor fiind limitată la aceasta și pot 

deține acțiuni. Conform legii, valoarea capitalului 

social trebuie să fie de minim 90.000 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

Societate în 

Comandită 

Simplă 

Societate în 

Comandită pe 

Acțiuni 



 

 

O societate pe acțiuni poate fi înființată de cel 

puțin două persoane (care pot fi atât persoane 

fizice, cât și juridice). Trebuie să aveți grijă la 

criteriul care se referă la valoarea minimă a 

capitalului social, care este de 90.000 lei. Din 

acest fapt urmează ca în general se înființează 

o societate pe acțiuni atunci când este vorba 

despre o investiție mai mare, când activitatea 

economică respectivă necesită un capital mai 

mare. Societatea trebuie să aibă un act 

constitutiv și un statut. Actul constitutiv 

conține datele personale ale fondatorilor, datele și scopurile societății, respectiv detaliile 

privind capitalul societății. Statutul de fapt este un regulament intern, pe baza căruia 

funcționează societatea. Membrii societății primesc dividende în funcție de numărul 

acțiunilor deținute
3
. Rolul de verificare internă a societății este îndeplinit de așa numiții 

cenzori (din care măcar unul trebuie să fie expert contabil/auditor). 

 

 

Societatea cu răspundere limitată poate fi 

înființată de oricine, chiar și de o singură 

persoană (poate să aibă cel mai mult 50 de 

membri fondatori). Valoarea minimă a capitalului 

social este de 200 lei. Precum arată și numele, 

membrii asociați nu răspund cu averea lor 

personală pentru obligațiile asumate de către 

societate, adică răspunderea lor este limitată la 

proprietatea societății. Primește și ea 

personalitate juridică și necesită un act constitutiv. 

 

 

 

                                                           
3
De ex. dacă la sfârșitul anului firma are un profit de 100 de lei, iar un membru deține 30% din acțiunile 

societății, acel membru primește 30 de lei în dividende. 

Societate pe 

Acțiuni 

Societate cu 

Răspundere 

Limită 



 

 

Societatea cu răspundere limitată de tip 

debutant are aceeași formă ca SRL-ul,  singura 

diferență între ele fiind că prima poate fi 

înființată numai de persoane care nu au 

înregistrat nicio întreprindere până acum, 

respectiv nu au fost niciodată co-proprietari ai 

altor firme. Statutul de debutant încetează  

atunci când venitul anual al societății depășește 

valoarea de 500.000 EUR, dacă firma nu 

respectă termenul de 45 de zile pentru plata 

contribuțiilor către stat, sau după ce au trecut 3 

ani de la data înregistrării societății. Un avantaj al acestei forme de întreprinderi este că timp 

de 3 ani, primești subvenții de la stat pentru contribuțiile care trebuie plătite după angajați 

(după maxim 4 angajați) și ești scutit de plata diferitelor taxe ce țin de înregistrare. Totodată, 

poți accesa fonduri nerambursabile de la stat în valoare de 10.000 de EUR. Valoarea sus-

menționată se referă la 50% din valoarea totală a investiției, restul trebuie să fie contribuție 

proprie (Detalii aici: http://bit.ly/1TzGxkq). 

 

 

  

Societate cu 

Răspundere 

Limită - 

Debutant 

http://bit.ly/1TzGxkq


 

 Etapele înregistrării unei firme 

 

 

  

                       NOTAR PUBLIC 
 

- se obține actul legalizat care dovedește înregistrarea imobilului 

în cartea funciară 

- elaborarea actului constitutiv – copie legalizată  (la notar public 

sau la un birou de consultanță) 

 

           AGENȚIA NAȚIONALĂ DE 

ADMINISTRAȚIE FISCALĂ (ANAF) 
 

  - înregistrarea contractului privind sediul social 

                      REGISTRUL COMERȚULUI (ONRC) 
 

- verificarea denumirii (verificări preliminare) 

 

REGISTRUL COMERȚULUI (ONRC) 
 

- depunerea documentelor necesare pentru înregistrare 

               BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR) 
 

  - plata valorii capitalului social minim, necesar pentru 

înregistrare (SRL – minim 200 lei, SA – 25.000 EUR) 

          AGENȚIA NAȚIONALĂ DE 

ADMINISTRAȚIE FISCALĂ (ANAF) 
 

- depunerea documentelor care dovedesc înregistrarea 

întreprinderii 

 -înregistrare fiscală, alegerea formei de impozitare 

 



 

 SRL sau PFA? 

 

  
De știut! 

 
Primul pas este alegerea formei  

juridice: 

 

Trebuie să decizi: înființezi o întreprindere singur  

sau împreună cu cineva: 

întreprindere individuală, întreprindere de  

familie, PFA, etc. 

Merită să iei în considerare și programul 

Start Up Plus. 

 

Avantaje (ÎI, PFA): 

- cheltuieli mici de înființare  

- contabilitate simplă 

- fără personalitate juridică 

- fără capital social obligatoriu 

 

Avantaje (SRL): 

- nu necesită calificări profesionale 

(în cazul PFA-ului sunt necesare) 

- oportunități mai mari de dezvoltare 

- obținere de credit mai rapidă și mai ușoară 

- valoare scăzută de capital social obligatoriu 

 

Programul Start Up Plus: 

- fonduri nerambursabile până la max. 40.000 EUR 

- consultanță, instructaj în executarea proiectului/ 

a întreprinderii 

Avantaje: 

SRL: - diferite forme de impozitare: 1% (numărul angajaților > 1), 

3% (numărul angajaților = 0) 
- obligativitate TVA doar în cazul în care cifra de afaceri anuală este 

de  65.000 EUR (sub această valoare doar dacă se cere) 

- răspundere limitată: doar în limita valorii investite în întreprindere 

PFA: - contabilitate simplă – poate făcută și de către proprietar 
 - ai acces la venitul realizat imediat după plata impozitelor 

- contribuția la fondul de pensii poate fi 10,5% (în cazul în care mai 

ești angajat la un alt loc). 

Dezavantaje: 
SRL.: - dacă mai mult de 20% din venit a fost realizat prin activități de 

manegement și consultanță, nu se poate transforma în micro-

întreprindere 
- acționarii au acces la profitul realizat în primul an numai la sfârșitul 

anului financiar 

- contabilitatea se face de un contabil 

- proprietarii trebuie să se angajeze să figureze în sistemul de asigurări 

sanitare, sau trebuie să încheie un contract cu asiguratorii din sănătate 

PFA: - diferite impozite decât în cazul micro-întreprinderilor (cotă de 

impozitare: 16% după venit) 
- condițiile fixate în contractul de servicii sunt foarte importante, ca  nu 

cumva ANAF să reclasifice activitatea efectuată în activități dependente 

și cele legate de salarii, ceea ce rezultă în plata diferitelor contribuții 

sociale 

- PFA-ul are răspundere nelimitată pentru obligațiile asumate (care 

include și averea personală a persoanei) 

Idee: vânzare mezeluri 
Finanțare: contribuție 
proprie, fonduri 
nerambursabile, credit, 
subvenții 
Înregistrare: SRL, ÎI, PFA 
Profitabilitate: funcționare 
eficientă pe termen lung 



 

Vreau să deschid un atelier de reparații auto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier de reparații auto - PFA 

Criterii: 

- vârsta: cel puțin 18 ani 

- calificări profesionale în domeniul 

de activitate identificată 

- cazier fiscal 

- sediu social 

- cod CAEN: 452 

 

Înființare PFA: 

- depunerea cererii la Registrul 

Comerțului pentru verificarea și 

rezervarea denumirii 

 (numele tău propriu + PFA) 

- depunerea dosarului pentru 

înregistrare: 

 Cerere de înregistrare -  

original (Registrul Comerțului) 

 Declarație pe propria 

răspundere privind adresa sediului 

social al întreprinderii și existența 

condițiilor necesare derulării 

activităților 

 Carte de identitate - copie 

 Documentul care atestă 

dreptul de folosinţă asupra spaţiului 

cu destinaţie de sediu social 

 Specimen de semnătură 

(autentificată de un notar public) 

 

Dacă este cazul: 

 document care atestă 

experiența profesională 

  document care atestă 

pregătirea profesională 

 document care atestă ocupația 

soțului/soției (opțional) 

  declarații privind diferite 

drepturi și obligații asumate 

 

 

 

 



 

Atelier de reparații auto – SRL-D 

Criterii: 

 întreprinzător debutant, adică: 

nu a fost niciodată proprietar al unui 

alt SRL sau SA 

 maxim 5 proprietari, dintre 

care toți corespund criteriului de mai 

sus 

 maxim 5 domenii de activitate 

  contribuție proprie la 

capitalul social 

Înființare SRL-D: 

- depunerea cererii la Registrul 

Comerțului pentru verificarea și 

rezervarea denumirii (minim 3 

opțiuni/variante) 

- depunerea dosarului pentru 

înregistrare: 

 Cerere de înregistrare în 

original (Registrul Comerțului) 

 Cerere de înregistrare fiscală 

(Registrul Comerțului) 

 Declaraţie-tip pe propria 

răspundere din care să rezulte 

că îndeplineşte condiţiile de 

funcţionare prevăzute de legislaţia 

specifică în domeniul sanitar, 

sanitar-veterinar, protecţiei mediului 

şi protecţiei muncii 

 Dovada verificării 

disponibilităţii şi rezervării firmei 

(original)  

 Act constitutiv 

 Documentul care atestă 

dreptul de folosinţă asupra spaţiului 

cu destinaţie de sediu social 

 Cerere către ANAF în vederea 

obținerii certificatului care 

dovedește că sediul social nu este 

folosit de o altă întreprindere 

 Dovezile privind efectuarea 

vărsămintelor aporturilor subscrise 

de asociaţi la capitalul social - copii 

 Declaraţiile date pe propria 

răspundere ale reprezentanților 

întreprinderii, din care să rezulte că 

îndeplinesc condiţiile legale pentru 

deţinerea acestei calităţi - original 

 Declaraţiile date pe propria 

răspundere de către fondatori, din 

care să rezulte că nu au mai deţinut 

şi nu deţin calitatea de acţionar sau 

asociat în cadrul unei întreprinderi 

constituite în spaţiul economic 

european - original 

   Specimen de semnătură 

(autentificat de un notar public) 

 Carte de identitate - copie 



 

Documente specifice profesiei: 

- Autorizația emisă de RAR. Dosarul 

trebuie să conțină: 

 Cerere pentru emiterea 

autorizației 

 Chestionar de autoevaluare 

 Documente care atestă dreptul 

de funcționare - copii 

 Documente care atestă 

pregătirea profesională - copii 

 

Criterii pentru obținerea 

autorizației: 

 Cazier judiciar 

 Spațiu potrivit depozitării 

diferitelor materiale și pentru piesele 

auto 

 Spațiu pentru clienți  

 Mijloace necesare pentru 

desfășurarea activității 

 Documente care atestă 

pregătirea și experiența profesională 

a angajaților 

 Garanție pentru serviciul 

oferit, și respectarea condițiilor 

fixate 

 Tratarea proceselor de 

reclamații  

 Înregistrarea reclamațiilor 

  

Ajutor de stat 
- 10 000 EUR pentru întreprinzătorii tineri debutanți – 50% contribuție 

proprie (Srl-D) 

- 50 000 lei pentru femei antreprenori, contribuție proprie de minim 10% 

- 120 000 lei pentru IMM-uri în zona rurală, contribuție proprie10% 

- Programul Start: maxim 120 000 lei, contribuție proprie minim 10% 

 



 

 

Vreau să deschid un salon de înfrumusețare 
 

 

Salon de înfrumusețare  - PFA 

Criterii: 

- vârsta: cel puțin 18 ani 

- calificări profesionale în domeniul 

de activitate identificată 

- cazier fiscal 

- sediu social 

- cod CAEN: 9602 

Înființare PFA: 

- depunerea cererii la Registrul 

Comerțului pentru verificarea și 

rezervarea denumirii 

 (numele tău propriu + PFA) 

- depunerea dosarului pentru 

înregistrare: 

 Cerere de înregistrare în 

original (Registrul Comerțului) 

 Cerere de înregistrare fiscală 

(Registrul Comerțului) 

 Declarație pe propria 

răspundere privind adresa sediului 

social al întreprinderii și existența 

condițiilor necesare derulării 

activităților 

 Carte de identitate - copie 

 Documentul care atestă dreptul 

de folosinţă asupra spaţiului cu 

destinaţie de sediu social 

 Specimen de semnătură 

(autentificată de un notar public) 

 

Dacă este cazul: 

 document care atestă experiența 

profesională 

  document care atestă pregătirea 

profesională 

 document care atestă ocupația 

soțului/soției (opțional) 

  declarații privind diferite 

drepturi și obligații asumate 

 



 

 

Salon de înfrumusețare – SRL-

D 

Criterii: 

  întreprinzător debutant, adică: 

nu a fost niciodată proprietar al unui 

alt SRL sau SA 

 maxim 5 proprietari, dintre care 

toți corespund criteriului de mai sus 

 maxim 5 domenii de activitate 

  contribuție proprie la capitalul 

social 

 

Înființare SRL-D: 

- depunerea cererii la Registrul 

Comerțului pentru verificarea și 

rezervarea denumirii (minim 3 opțiuni) 

- depunerea dosarului pentru 

înregistrare: 

 Cerere de înregistrare în 

original (Registrul Comerțului) 

 Cerere de înregistrare fiscală 

(Registrul Comerțului) 

 Declaraţie-tip pe propria 

răspundere din care să rezulte 

că îndeplineşte condiţiile de 

funcţionare prevăzute de legislaţia 

specifică în domeniul sanitar, sanitar-

veterinar, protecţiei mediului şi  

 

protecţiei muncii  

 Dovada verificării 

disponibilităţii şi rezervării firmei 

(original) 

 Act constitutiv 

 Documentul care atestă dreptul 

de folosinţă asupra spaţiului cu 

destinaţie de sediu social 

 Cerere către ANAF în vederea 

obținerii certificatului care dovedește 

că sediul social nu este folosit de o 

altă întreprindere 

 Dovezile privind efectuarea 

vărsămintelor aporturilor subscrise de 

asociaţi la capitalul social - copii 

 Declaraţiile date pe propria 

răspundere ale reprezentanților 

întreprinderii, din care să rezulte că 

îndeplinesc condiţiile legale pentru 

deţinerea acestei calităţi - original  

 Declaraţiile date pe propria 

răspundere de către fondatori, din care 

să rezulte că nu au mai deţinut şi nu 

deţin calitatea de acţionar sau asociat 

în cadrul unei întreprinderi constituite 

în spaţiul economic european – 

original 

  



 

 

 Specimen de semnătură 

(autentificat de un notar public) 

 Carte de identitate - copie 

 

Documente specifice profesiei: 

 

- pregătire profesională, dacă este 

cazul: 

 nivel 2: practică 360 ore 

 nivel 3: practică 720 ore 

 nivel 4: practică 1.080 ore 

- condiții sanitare de bază - 

examen 

- spații separate (sală de așteptare, 

spațiu de lucru, spațiu de 

depozitare) 

-  spații separate pentru diferitele 

activități: 

  

 

 epilare, cosmetică 

 pedichiură, manichiură 

 coafură, manichiură 

 frizerie, manichiură 

 

Alte criterii: 

 spații luminoase 

 culoare deschisă a pereților 

 toaletă  

 unitate sanitară 

 apă rece-caldă (apă potabilă) 

 trusă sanitară 

 detergenți potriviți 

 depozitarea separată a 

deșeurilor menajere și a celor 

produse  în urma activităților 

profesionale 

 autorizație sanitară adecvată 

  autorizație ISU

 

 

 

Ajutor de stat 
- 10.000 EUR pentru întreprinzătorii tineri debutanți – 50% contribuție 

proprie (Srl-D) 

- 50.000 lei pentru femei antreprenori, contribuție proprie de minim 10% 

- 120.000 lei pentru IMM-uri în zona rurală, contribuție proprie 10% 

- Programul Start: maxim 120.000 lei, contribuție proprie minim 10% 

 



 

 

Vreau să înființez o întreprindere de zidărie 
 

 

Zidărie - PFA  

Criterii: 

- vârsta: cel puțin 18 ani 

- calificări profesionale în domeniul 

de activitate identificată 

- cazier fiscal 

- sediu social  

- cod CAEN: 4120 

Înființare PFA: 

- depunerea cererii la Registrul 

Comerțului pentru verificarea și 

rezervarea denumirii (minim 3 

opțiuni) 

- depunerea dosarului pentru 

înregistrare: 

 Cererea de înregistrare în 

original (Registrul Comerțului) 

 Cerere de înregistrare fiscală 

(Registrul Comerțului) 

 Declarație pe propria 

răspundere privind adresa sediului 

social al întreprinderii și existența 

condițiilor necesare derulării 

activităților 

 Carte de identitate - copie 

 Documentul care atestă 

dreptul de folosinţă asupra spaţiului 

cu destinaţie de sediu social 

 Specimen de semnătură 

(autentificată de un notar public) 

Zidărie – SRL-D 

Criterii: 

  întreprinzător debutant, adică: 

nu a fost niciodată proprietar al unui 

alt SRL sau SA 

 maxim 5 proprietari, dintre 

care toți corespund criteriului de mai 

sus 

 maxim 5 domenii de activitate 

  contribuție proprie la 

capitalul social 



 

 

Înființare SRL-D: 

depunerea cererii la Registrul 

Comerțului pentru verificarea și 

rezervarea denumirii (minim 3 

opțiuni de denumire) 

- depunerea dosarului pentru 

înregistrare: 

 Cerere de înregistrare în 

original (Registrul Comerțului) 

 Cerere de înregistrare fiscală 

(Registrul Comerțului) 

 Declaraţie-tip pe propria 

răspundere din care să rezulte 

că îndeplineşte condiţiile de 

funcţionare prevăzute de legislaţia 

specifică în domeniul sanitar, 

sanitar-veterinar, protecţiei mediului 

şi protecţiei muncii 

 Dovada verificării 

disponibilităţii şi rezervării firmei 

(original)  

 Act constitutiv 

  Documentul care atestă 

dreptul de folosinţă asupra spaţiului 

cu destinaţie de sediu social 

 Cerere către ANAF în vederea 

obținerii certificatului care  

 

 

 dovedește că sediul social nu 

este folosit de o altă întreprindere 

 Dovezile privind efectuarea 

vărsămintelor aporturilor subscrise 

de asociaţi la capitalul social - copii 

 Declaraţiile date pe propria 

răspundere ale reprezentanților 

întreprinderii, din care să rezulte că 

îndeplinesc condiţiile legale pentru 

deţinerea acestei calităţi - original 

 Declaraţiile date pe propria 

răspundere de către fondatori, din 

care să rezulte că nu au mai deţinut 

şi nu deţin calitatea de acţionar sau 

asociat în cadrul unei întreprinderi 

constituite în spaţiul economic 

european - original 

 Specimen de semnătură 

Carte de identitate - copie  

Dacă este necesar: 

 document care atestă 

experiența profesională 

  document care atestă 

pregătirea profesională

Ajutor de stat 

- 10.000 EUR pentru întreprinzătorii tineri debutanți – 50% contribuție 

proprie (Srl-D) 

- 50.000 lei pentru femei antreprenori, contribuție proprie de minim 10% 

- 120.000 lei pentru IMM-uri în zona rurală, contribuție proprie10% 

- Programul Start: maxim 120.000 lei, contribuție proprie minim 10% 

 



 

Vreau să deschid un birou de contabilitate 
 

Birou de contabilitate – SRL-D 

Criterii: 

  întreprinzător debutant, adică: 

nu a fost niciodată proprietar al unui 

alt SRL sau SA 

 maxim 5 proprietari, dintre 

care toți corespund criteriului de mai 

sus 

 maxim 5 domenii de activitate 

  contribuție proprie la 

capitalul social 

Înființare SRL-D: 

- depunerea cererii la Registrul 

Comerțului pentru verificarea și 

rezervarea denumirii (minim 3 

opțiuni de denumire) 

- depunerea dosarului pentru 

înregistrare: 

 Cerere de înregistrare în 

original (Registrul Comerțului) 

 Cerere de înregistrare fiscală 

(Registrul Comerțului) 

 Declaraţie-tip pe propria 

răspundere din care să rezulte 

că îndeplineşte condiţiile de 

funcţionare prevăzute de legislaţia 

specifică în domeniul sanitar, 

sanitar-veterinar, protecţiei mediului 

şi protecţiei muncii 

 Dovada verificării 

disponibilităţii şi rezervării firmei 

 Act constitutiv 

 Documentul care atestă 

dreptul de folosinţă asupra spaţiului 

cu destinaţie de sediu social 

 Cerere către ANAF în vederea 

obținerii certificatului care 

dovedește că sediul social nu este 

folosit de o altă întreprindere 

 Dovezile privind efectuarea 

vărsămintelor aporturilor subscrise 

de asociaţi la capitalul social - copii 



 

 Declaraţiile date pe propria 

răspundere ale reprezentanților 

întreprinderii, din care să rezulte că 

îndeplinesc condiţiile legale pentru 

deţinerea acestor calităţi - original 

 Declaraţiile date pe propria 

răspundere de către fondatori, din 

care să rezulte că nu au mai deţinut 

şi nu deţin calitatea de acţionar sau 

asociat în cadrul unei întreprinderi 

constituite în spaţiul economic 

european - original 

 Specimen de semnătură 

(autentificat de un notar public) 

 Carte de identitate - copie 

 minim 51% a societății 

trebuie să fie în proprietatea unui 

expert contabil 

Criterii specifice: 

- antreprenorul să fie contabil 

Poate fi de 3 feluri: 

 contabil autorizat (cu studii 

medii) 

 expert contabil (cu studii 

superioare) 

 cantabil autorizat cu studii 

superioare 

- aceste calificări se pot obținute prin 

examen 

- examenul se organizează de către 

CECCAR 

- după examen urmează o perioadă 

de stagiu timp de 3 ani, iar după 

examenul de definitivat se poate 

practica meseria 

 

 

 

 

 

Ajutor de stat 

- 10.000 EUR pentru întreprinzătorii tineri debutanți – 50% contribuție proprie (Srl-

D) 

- 50.000 lei pentru femei antreprenori, contribuție proprie de minim 10% 

- 120.000 lei pentru IMM-uri în zona rurală, contribuție proprie10% 

- Programul Start: maxim 120.000 lei, contribuție proprie minim 10% 

 



 

 


