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ARGUMENT 
 

 O lucrare asupra educaţiei adulţilor apare, prin chiar subiectul abordat, ca 
o opţiune deliberată pentru o problematică actuală care poate fi pusă în următorii 
termeni: cum putem spori capacităţile,  forţele tuturor oamenilor la crearea unor noi 
orizonturi în munca şi viaţa noastră, la dezvoltarea societăţii româneşti. Opţiunea se 
întemeiază pe axioma că mutaţiile radicale care au loc în lumea contemporană, atât 
în ansamblul acesteia, cât şi la nivelul fiecărei comunităţi produc un ansamblul de 
restructurări în condiţia umană, în activitatea social-economică şi culturală. Este 
vorba de construirea unei noi situaţii de viaţă, de noi elemente în dezvoltarea 
cunoaşterii şi practicii umane, împreună cu noi posibilităţi de realizare, de 
exprimare şi aspiraţie. 
 Ceea ce se prezintă în paginile următoare sunt în bună măsură, prelegerile 
din proiectul „Promovarea antreprenoriatului în vedere creării de noi locuri de 
muncă”, realizat de Grupul Şcolar Agricol „Marcel Guguianu” din Zorleni, în 
parteneriat cu „Asociaţia pentru Dezvoltare Resurselor Umane” (ADERU) din 
Vaslui, în cadrul Programului PHARE RO 2002 – COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI 
SOCIALĂ; DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE. 
 Scopul acestui proiect a fost consilierea şi instruirea persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă pentru începerea unei afaceri proprii şi activităţi de 
asistare a întreprinzătorilor. 
 Autorii sunt specialişti de la cele două instituţii partenere,Consiliul 
Judeţean Vaslui, Camera de Comerţ şi Industrie Vaslui,  Colegiul Naţional „Gh. 
Roşca Codreanu”din Bârlad  şi Şcoala Română de Afaceri. Mai  menţionăm 
sprijinul financiar şi logistic acordat de Primăria comunei Zorleni. 
 Punctul de vedere asupra căruia se insistă în paginile următoare este că 
astăzi educaţia la adulţi cuprinde în mod prioritar mai ales dezvoltarea aptitudinilor, 
a capacităţilor de creativitate.  

Lucrarea conţine ca element central, însuşirea raportului informativ-
formativ. În cazul instruirii adulţilor, ca de altfel şi a tinerilor, asta înseamnă astăzi 
preponderenţa activităţilor creative – practice,  în raport cu toate celelalte forme de 
activitate educativă. Din această perspectivă Ghidul constituie un punct de vedere 
în explicarea, dezvoltarea şi găsirea unor căi de acţiune eficientă într-un domeniu 
de maximă importanţă. 

 
Prof.  Gheorghe HUIBAN 
Director al  Grupului  Şcolar Agricol   
„Marcel Guguianu” din Zorleni  
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1. VREI SĂ DEVII ÎNTREPRINZĂTOR? 
 

 
Dar,  ce este întreprinză torul? 

 
Întreprinzătorul este persoana care îşi asumă riscul începerii unei afaceri 

proprii. Este într-adevăr un risc, dar dacă vei fi informat şansele tale de reuşită vor 
fi maxime.   

Prin acest ghid ne propunem să te informăm intr-un mod cât mai realist cu 
putinţă. Dacă statele occidentale şi-au creat bogăţia prin intermediul oamenilor cu 
iniţiativă, cărora le acorda o mulţime de facilităţi, în România dificultăţile sunt greu 
de depăşit, dar nu imposibil.   

Acest ghid îşi propune să te informeze. Se adresează în special celor care 
doresc să înceapă o afacere proprie, dar şi celor care au deja firma, doresc să o 
dezvolte şi au nevoie de informaţii.  

  
Care sunt motivele care te pot determina să 

devii întreprinzător? 
 

Vei câşt iga mai bine!   
Cea mai importantă diferenţă între a lucra ca angajat şi a avea propria ta 

afacere se referă la banii câştigaţi. Ca angajat vei avea un salariu fix care va 
creşte doar în  situaţii de excepţie (promovare, indexare). Propria ta afacere îţi 
oferă posibilitatea ca, pe măsură ce te vei dezvolta, să obţii  din ce în ce mai mulţi 
bani.  

 
Vei scăpa de şefi!   
Cine nu ştie ce înseamnă un şef care “le ştie pe toate” (dacă le faci tu), te 

stresează şi te enervează. Daca eşti pregătit să-ţi asumi propriile idei şi acţiuni, vei 
aprecia cu siguranţă flexibilitatea şi libertatea pe care ţi-o va acorda afacerea ta 
proprie.  

 
Vei lua singur decizi i le!  
Eşti, desigur, deranjat când ţi se interzice să-ţi exprimi ideile, când 

altcineva gândeşte, vorbeşte  şi decide pentru tine. E timpul să renunţi la statutul 
de „condus” şi să ai satisfacţia realizărilor datorate ideilor şi eforturilor tale.  
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  Îţ i  vei stabili  s ingur programul de lucru!  
Ca angajat ţi se impune un orar strict şi de multe ori faci ore suplimentare 

care nu sunt plătite.  Acum poţi să-ţi gestionezi timpul de muncă după propriile 
nevoi şi aşteptări de la afacerea ta. 

 
Vei lucra cu oameni pe care tu însuţ i  i -ai angajat!  
Ca angajat munceşti şi alături de oameni cu care nu ai nimic în comun 

sau care nu se implică la fel, deşi aveţi aceeaşi funcţie. Alegându-ţi tu oamenii cu 
care să lucrezi, după propriile tale criterii, iţi va fi mai uşor să colaborezi cu ei şi 
vei şti cum să îţi organizezi mai bine afacerea.  

 
Vei f i  apreciat!  
Lansându-te într-o afacere nu vei obţine doar avantaje  materiale ci vei 

ieşi din anonimatul în care se află în mod obişnuit angajaţii unei firme sau ai unei 
instituţii. Spiritul de iniţiativă,  calităţile tale şi realizările pe care le vei avea, vor 
face ca tu să fii cunoscut şi apreciat.  

 
Vei crea noi locuri de muncă!  
Dacă te afli în căutarea unui loc de muncă, propria ta afacere este în 

primul rând o soluţie pentru tine, pentru că te va scuti de nesfârşitele căutări şi 
interviuri fără rezultat, la care de multe ori valoarea unui candidat nu este  
principalul criteriu de selecţie. Însa cea mai mare satisfacţie o vei obţine atunci 
când le vei oferi tu altora o sursă de venit, poate chiar prietenilor tăi.  

 
Ce rişti făcând acest “pas”? 
 

1. Stabilitatea unui loc de muncă 
2. Pierderea unor sume de bani, care pot fi considerabile, în caz de eşec 
3. Probleme cu găsirea unor angajaţi competenţi 
4. Concurenţă mare în domeniul de activitate ales 

Aceste riscuri sunt reale dar nu trebuie să te sperie. Priveşte partea plină a 
paharului: sunt mai puţine riscuri decât avantaje.  
 

Impune-ţi o serie de reguli: 
1. Munceşte mai mult pe măsură ce afacerea ta se dezvoltă. 
2. Gândeşte pozitiv chiar şi în momentele de criză. 
3. Nu renunţa la prima dificultate întâlnită, mai târziu îţi va părea banală. 
4. Învaţă din greşeli, nu le considera obstacole în calea reuşitei tale, ci 

oportunităţi din care înveţi ce trebuie şi ce nu trebuie să faci. 
5. Fii consecvent în decizii chiar dacă unele nu sunt chiar uşor de luat. 



GHIDUL ÎNTREPRINZĂTORULUI  

 
 

7  

6.  Tratează-ţi angajaţii aşa cum ţi-ar plăcea ţie să fii tratat. 
 

Ceea ce vei face de acum înainte nu va fi uşor dar satisfacţiile vor merita 
întreg efortul.  

Cu valoarea ideii tale, cu efortul pe care îl depui pentru a o susţine şi cu 
puţin noroc vei reuşi. 

 
Te interesează? Eşti hotărât să faci acest “pas” către ceva nou şi necunoscut? 

Atunci citeşte mai departe pentru a vedea concret cum să-ţi pui în aplicare ideea. 
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2. REGLEMENTĂRI LEGISLATIVE 
      

Înainte de a înfiinţa o activitate economica trebuie aleasă modalitatea sub 
care vrei să-ţi organizezi activitatea. Un întreprinzător poate opta pentru una din 
următoarele forme de organizare a afacerii:    

                                                                                           
P.F. (Persoană  f izică)   
Caracteristici :  Poate fi autorizată să desfăşoare o activitate 

independentă în baza Legii nr.507/2002, de către primarii comunelor, oraşelor, 
municipiilor, pe a căror rază teritorială îşi are domiciliul. Pentru persoanele fizice 
străine care nu au domiciliul în România, eliberarea autorizaţiilor se va face de 
către primarii unităţilor administrative-teritoriale pe a căror rază îşi au personalitate 
juridică.        
                                   

A.F. (Asociaţ ia Familială)     
Caracteristic i :  Se constituie între membrii unei familii care locuiesc 

în aceiaşi localitate, în baza aceluiaşi act normativ şi proceduri ca şi persoană fizică. 
Nu are personalitate juridică. Persoanele fizice care sunt membrii ai asociaţiilor 
familiare au în sensul Legii 300/28.06.2004  calitatea de angajat propriu. P.F. sau 
A.F.; în condiţiile prezentei legi nu pot angaja persoane cu contract de munca 
pentru desfăşurarea activităţilor pentru care s-a obţinut autorizaţia. Evidenţa 
financiar contabilă este contabilitate în partidă simplă. Sistemul de impozit pe 
venitul anual. 

 
S.C. (Societate  Comercială):      
Caracteristici: Se constituie ca persoană juridică, conform Legii 

nr.31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin asociere între 
două sau mai multe persoane fizice sau juridice, pentru a efectua acte de comerţ. 
Societatea comercială dobândeşte personalitate juridică de la data înregistrării în 
Registrul Comerţului. O societate poate să deschidă în aceiaşi localitate cu sediul 
principal sau în alte localităţi, sedii secundare sub diferite forme: sucursale, 
reprezentante, agenţii, puncte de lucru. Evidenţa financiar-contabilă este 
contabilitate în partidă dublă. Sistemul de impozitare: este impozitul pe profit. 
Administrarea se face de unul sau mai mulţi administratori.  

Etapele ce trebuie parcurse pentru deschiderea unei firme, începând de la 
activităţile pregătitoare şi până la momentul pornirii afacerii în mod legal.                                   
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Activităţ i  pregăt itoare:      
Includ toate activităţile prevăzute de lege ce trebuie îndeplinite de la data 

când un întreprinzător s-a decis să constituie o formă de organizare a unei afaceri şi 
data când a depus la Biroul unic dosarul complet pentru înregistrarea şi autorizarea 
funcţionării: 
- informarea iniţială privind procedura şi obligaţiile întreprinzătorului, 
- verificarea şi rezervarea firmei,                                                                                                         
- redactarea actului constitutiv (obligatoriu),                                                                                 
- redactarea şi obţinerea declaraţiei pe propria răspundere a  administratorilor,                             
- completarea cererii de înregistrare,                                                                                            
- obţinerea evaluării prin expertiză, a bunului imobil subscris ca aport în natură la 
capitalul social.                                                                                                                                   
- vărsământul în numerar la capitalul social (la Banca dorită)                                                          
- întocmirea dosarului de înregistrare şi autorizare a funcţionării.                                                  
 

Dosarul de înregistrare ş i  autorizare a funcţ ionării  
trebuie să conţină:                                                
- Rezervarea denumirii firmei în original,                                                                                         
- Dovada sediului,                                                                                                                                
- Tehnoredactarea actului constitutiv. 
- Specimen de semnătură, 
- Actele de identitate : BI, certificat de naştere, căsătorie, act studii, 
- Cazierul judiciar şi fiscal.   

                                                                                                                
Înregistrarea comerciantului    
Include activităţile obligatorii îndeplinite după data depunerii dosarului la 

Biroul Unic şi data înregistrării comerciantului în Registrul Comerţului  incluzând: 
- Autorizarea constituirii comerciantului de către judecătorul delegat, 
- Obţinerea pe cale juridică a Codului Unic de înregistrare de la Ministerul 

Finanţelor Publice, 
- Redactarea încheierii judecătorului delegat, 
- Înregistrarea comerciantului în Registrul Comerţului , 
- Editarea certificatului de înregistrare. 
 

Autorizarea funcţ ionării  comerciantului  
Include activităţile de autorizare a funcţionarii comerciantului de către 

instituţiile publice abilitate îndeplinite în perioada de după data depunerii dosarului 
la Biroul Unic şi data eliberării anexei conţinând avizele, autorizaţiile, acordurile 
necesare funcţionarii, autorizaţie P S I , sanitară, sanitar-veterinară, pentru protecţia 
muncii, pentru protecţia mediului. 
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Certificatul de înregistrare ş i  Anexele 
Certificatul de înregistrare este un formular tipizat, cu regim special şi 

securizat. 
Pe certificat sunt înscrise următoarele date: 
- Denumirea firmei aşa cum este înscrisă în actul constitutiv, 
- Sediul social conform actelor doveditoare depuse la dosar, 
- Activitatea principală exprimată prin cod CAEN  şi un text sumar de descriere. 
- CUI = Codul Unic de înregistrare = cod numeric constituind codul unic de 

identificare a unui comerciant. 
- Atribut fiscal = este un cod alfa numeric având semnificaţia categoriei de 

plătitor de taxe şi impozite la bugetul de stat. 
- Număr de ordine în  registrul Comerţului J/……………………   
 

Legea nr.133/1999 reglementează stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii. Prevederile cuprinse în acest act normativ se aplică 
şi întreprinzătorilor autorizaţi prin Decretul Lege nr.54/1990, precum şi asociaţiilor 
familiale. În sensul actualei legi, întreprinzătorul este o persoană fizică autorizată 
sau o persoană juridică care în mod individual sau în asociere cu alte persoane 
fizice autorizate sau cu persoane juridice, organizează o societate comercială 
denumită în continuare ÎNTREPRINDERE, în vederea desfăşurării unor fapte şi 
acte de comerţ. Activitatea economică a unei ţări se desfăşoară în cadrul diferitelor 
întreprinderi. Prin întreprindere se înţelege orice formă de organizare a unei 
activităţi economice, autonomă patrimonial şi autorizată potrivit legilor în vigoare 
să facă acte şi fapte de comerţ,în scopul obţinerii de profit prin realizarea de bunuri 
materiale, respectiv prestări de servicii, din vânzarea acestora pe piaţă,în condiţii  
de concurenţă. 

Sunt considerate producătoare de bunuri materiale şi/sau prestatoare de 
servicii, întreprinderile mici şi mijlocii care desfăşoară activităţi de această natură, 
în conformitate cu: „Clasificarea activităţilor în economia naţională – CAEN”, 
aprobată prin H.G.656/1997. 
 

Tipuri de I.M.M.- uri 
 Microîntreprinderi – până la 9 angajaţi; 
 întreprinderi mici – 10 - 49 angajaţi; 
 întreprinderi mijlocii – 50 - 249 angajaţi; 

Conform Legii31/1990, persoanele fizice şi juridice se pot asocia şi 
constitui societăţi comerciale în următoarele forme: 

 societate în nume colectiv; 
 societate în comandită simplă; 
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 societate în comandită pe acţiuni; 
 societate pe acţiuni; 
 societate cu răspundere limitată; 

Potrivit Codului civil, societatea reprezintă „un contract prin care două 
sau mai multe persoane se învoiesc să pună ceva în comun cu scopul de a împărţi 
foloasele ce ar putea deriva„. Rezultă că o societate comercială trebuie să 
îndeplinească anumite condiţii de valabilitate impuse la încheierea unui contract 
general, respectiv: 

 consimţământul părţilor care încheie contractul; 
 capacitatea juridică a unei persoane de a încheia un contract; 
 o cauză licită şi un obiect determinat, potrivit căruia contractul nu 

trebuie să vină în contradicţie cu anumite legi. 
 Alături de aceste condiţii generale , contractul privind crearea unei 

societăţi comerciale –numit „contract de societate”- trebuie să îndeplinească 
anumite condiţii economice , respectiv: 

 fiecare asociat să contribuie prin aport propriu la constituirea 
societăţii; 

 scopul societăţii să-l constituie obţinerea profitului ; 
 profitul obţinut sau pierderile înregistrate să fie însuşite sau suportate 

în comun de către toţi asociaţii. 
   Contractul de societate şi statutul societăţii pot fi încheiate sub forma unui 

„înscris unic”, denumit „act constitutiv”. Actul constitutiv se semnează de către 
toţi asociaţii. Semnatarii acestuia, precum şi persoanele care au un rol determinat 
în constituirea societăţii comerciale sunt considerate „fondatori ai societăţii 
comerciale”.  

Actul constitutiv al  S.N.C. , S. C. S. sau S.R.L. cuprinde : 
a) numele şi prenumele , locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia asociaţilor; 
b) forma , denumirea, sediul şi dacă este cazul , emblema societăţii; 
c) obiectul de activitate al societăţii; 
d) capitalul social,cu menţiunea aportului fiecărui asociat; 
e) asociaţii care reprezintă şi administrează societatea; 
f) partea fiecărui asociat la beneficii şi la pierderi; 
g) sediile secundare, sucursale, agenţii, reprezentanţe ale societăţilor comerciale; 
h) durata societăţii; 
i) modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii. 

Actul constitutiv al S.A. sau S.C.A. cuprinde: 
a) numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul şi cetăţenia asociaţilor; 
b) forma, denumirea, sediul şi, dacă este cazul, emblema societăţii; 
c) obiectul de activitate al societăţii; 
d) capitalul social; 
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e) valoarea bunurilor constituite ca aport în natură în societate; 
f) numărul şi valoarea nominală a acţiunilor; 
g) numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul şi cetăţenia 

administratorilor 
h) clauze privind conducerea, administrarea, controlul gestiunii şi funcţionarea 

societăţii; 
i) durata societăţii; 
j) modul de distribuire a beneficiilor şi de suportare a pierderilor; 
k) sediile secundare, sucursale, agenţii, reprezentanţe ale societăţii comerciale; 
l) avantajele fondatorilor; 
m) acţiunile comanditarilor – în societatea în comandită pe acţiuni; 
n) operaţiunile încheiate de asociaţi în contul societăţii; 
o) modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii. 

În continuare sunt prezentate caracteristicile înfiinţării şi funcţionării 
societăţilor comerciale: 

 



Forma de 
constituire 
a societăţ i i  
comerciale 

 
Caracteristici  

Actul 
constitut

iv al  
societăţ i

i  
comercia

le 

Capitalul  
social  

necesar 
constituiri
i  societăţ i i  
comerciale 

Numărul 
de 

asociaţ i  
sau 

acţ ionari  

 
Limite 

 
Societate în 

nume 
colectiv 
(S.N.C.)  

-  este o societate 
de persoane;  

-  patrimoniul  ş i  
persoana 
asociatului  
devin 
componente ale 
personali tăţ i i  
juridice a 
societăţ i i ;  

-  are o f irmă  
(nume social)  
în care apar 
numele 
asocia ţ i lor.  

contract  
de 

societate 

-  minimum 
2 

persoane 

-  în cazul 
dispari ţ iei  unui 
asociat  societatea 
dispare;  
-  în cazul 
fal imentului,  atât  
societatea,  cât  ş i  
asocia ţ i i  sunt 
declara ţ i  fal i ţ i .  
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Societate în 
comandită  

s implă  
(S.C.S.)  

-  este o societate 
de persoane;  

-  asocia ţ i i  sunt 
comanditari  
(persoane cu 
responsabili tate  
l imitată  la  
măr imea 
aportului social)  
ş i  comandita ţ i  
(persoane care 
exploatează  
capitalul  ş i  care 
răspund 
nelimitat  de 
toate datori i le 
societăţ i i ) ;  

-  are o f irmă  
(nume social)  în 
care apar numai 
numele 
comandita ţ i lor  

contract  
de 

societate 

-  minimum 
2 

persoane 

-  prezintă  o  
anumită  
instabil i tate;  
-  în cazul 
dispari ţ iei  unui 
asociat ,  
societatea 
dispare.  
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Societate în 
comandită  
pe acţ iuni 
(S.C.A.)  

-  este o societate 
de capitaluri ;  

-  capitalul  este 
divizat în 
ac ţ iuni;  

-  asocia ţ i i  sunt 
răspunză tori  în 
l imita 
capitalului  
de ţ inut 
(ac ţ iunilor);  

-  nu are f irmă ,  ci  
se defineş te 
prin obiectul 
societăţ i i .  

contract  
de 

societate 
ş i  s tatut  

25.000.000 
lei  

minimum 
5 

persoane 

-  nu se foloseş te  
pentru societăţ i le 
cu volum mare 
de capital  
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Societate 

cu 
răspundere 

l imitată  
(S.R.L.)  

contract  de 
societate ş i  
s tatut  

2.000.000 
lei  ş i  se 

divide în 
păr ţ i  

sociale 
egale,  care 

nu pot  fi  
mai mici  

de 100.000 
lei  

maximum 
50 

persoane 

Societate 
cu 

răspundere 
l imitată  cu 

asociat 
unic 

(S.R.L.A.U.
)  

-  societate de 
capitaluri;  

-  răspunderea 
este l imitată  
la  aportul  
social  al  
asocia ţ i lor;  

-  aportul  social  
este alcă tuit  
din păr ţ i  
sociale.  statut  2.000.000 

lei  
o singură  
persoană  

-  credibil i tate 
redusă  în fa ţa 
parteneri lor  de 
afaceri ;  
-  nu se pretează  
la  întreprinderi  
de dimensiuni  
mari .  

GH



Pentru constituirea societăţilor comerciale sunt necesare întocmirea şi 
procurarea unor acte, obţinerea unor avize etc., traseul parcurs fiind următorul: 
Etapa 1: Verificarea la Registrul Comerţului a acceptabilităţii numelui şi emblemei 
alese şi redactarea actului constitutiv al societăţii. 
Etapa 2:  Obţinerea unor autorizaţii prealabile. 
Etapa 3: Autentificarea actului de constituire a societăţii comerciale. 
Etapa 4: Solicitarea înmatriculării societăţii comerciale la Registrul Comerţului. 
Etapa 5: Realizarea unui control de legalitate de către judecătorul delegat. 
Etapa 6: Încheierea de înmatriculare. 
Etapa : Publicitatea societăţii şi înscrierea la organele fiscale. 
Etapa 8: Deschiderea contului de virament. 
Etapa 9: Obţinerea ştampilelor, parafelor şi sigiliilor. 
Etapa 10: Înfiinţarea filialelor şi sucursalelor. 

 
Atenţ ie!!!  O persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat 

unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată. 
O societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă 

societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană. 
 
O societate comercială  se dizolvă  prin: 

 trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii; 
 imposibilitatea realizării obiectului de activitate; 
 declararea nulităţii societăţii; 
 hotărârea Adunării Generale; 
 hotărârea Tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive obiective; 
 falimentul societăţii; 
 alte cauze prevăzute de lege sau în actul constitutiv al societăţii. 

 
 

Încetarea activităţ i i  întreprinderilor 
 
Lichidarea întreprinderilor se datorează în mare măsură managementului 

neperformant şi lipsei de experienţă managerială a întreprinderilor nou înfiinţate.  
Lichidarea întreprinderilor se realizează, în cele mai dese cazuri prin 

faliment. Întreprinderile care se află în prag de faliment , înainte de a fi supuse 
procesului de lichidare, sunt supuse unor tratamente economice, financiare, 
juridice, cu scopul de a mai salva ceea ce se mai poate salva . Procedura de 
tratament a întreprinderii aflată în dificultate este denumită procedură de redresare 
şi lichidare juridică: 
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 Tratamentul se declanşează conform legii numai după ce se constată încetarea 
plăţilor( datorii privind impozite , taxe , salarii etc.) 

 Perioada de supraveghere durează de obicei trei luni şi este făcută de o 
comisie alcătuită dintr-un jurist, administrator de la întreprindere şi un 
reprezentant al creditorilor; 

 Planul de redresare se propune numai dacă întreprinderea ar putea să revină la 
echilibru şi să ramburseze eşalonat creanţele; 

 Lichidarea unor întreprinderi se realizează prin intermediul lichidatorilor care, 
împreună cu administratorii, efectuează un inventar şi închid bilanţul , pe care 
îl semnează, apoi însemnează într-un registru toate operaţiunile lichidării; 

  Decizia de lichidare juridică desfiinţează juridic întreprinderea şi repartizează 
creditorilor produsul lichidării; 

 După terminarea lichidării , lichidatorii care îşi îndeplinesc mandatul sub 
controlul cenzorilor trebuie să ceară radierea întreprinderii din Registrul 
Comerţului.  

 
Procedura autorizării comercianţilor 
persoane fizice şi asociaţii familiare 

 
  Condiţ i i  legale  

Persoanele f izice care doresc să  desfăşoare activi tăţ i  
comerciale,  trebuie să  îndeplinească  urmă toarele condi ţ i i :  
a) să fi împlinit vârsta de 16 ani, cu excepţia celor care desfăşoară activităţi 
comerciale în mod independent sau a reprezentanţilor asociaţiei familiale, care 
trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani; 
b)  starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical eliberat în condiţiile legii, să le 
permită desfăşurarea activităţii pentru care se solicita autorizaţia; 
c)  să aibă calificarea necesară desfăşurării activităţii comerciale pentru care se 
solicită autorizaţia; 
d)  să posede autorizaţia specială emisă de organele competente, potrivit legii, 
pentru desfăşurarea activităţilor comerciale a căror exercitare necesita o autorizare 
specială conform legii; 
e)  să nu fi fost condamnaţi prin hotărâre  judecătorească rămasă definitivă pentru 
săvârşirea infracţiunii prevăzute la art. 281 din Codul penal, a altor infracţiuni 
privind regimul legal stabilit pentru unele activităţi economice sau a infracţiunii de 
fals. 

Obligaţ ia deţ inerii  autorizaţ iei  
 Persoana fizică, care desfăşoară activităţi comerciale în mod independent 

şi asociaţia familială trebuie să deţină autorizaţia eliberată în condiţiile legii. 

 
 

18



GHIDUL ÎNTREPRINZĂTORULUI  

 Persoana fizică ce desfăşoară activităţi economice în mod independent şi 
asociaţia familială au dreptul de a deţine o singură autorizaţie. 

Cine el iberează  autorizaţ ia ?  
Autorizaţia pentru desfăşurarea de către persoane fizice a unor activităţi 

comerciale  în mod independent, precum şi pentru înfiinţarea şi funcţionarea de 
asociaţii familiale, se eliberează, la cerere, de către primarii comunelor, oraşelor, 
municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti, pe a căror rază 
teritorială unde  au domiciliul persoanele fizice. 

 Nota: Pentru eliberarea autorizaţiei asociaţiei familiale, în cazul în care 
membrii asociaţiei familiale au domiciliul în municipiul Bucureşti, în sectoare 
diferite, competenţa de eliberare a autorizaţiei aparţine primarului sectorului pe a 
cărui rază teritorială îşi  are domiciliul persoana din iniţiativa căreia se înfiinţează 
asociaţia familială. 

 Persoana din iniţiativa căreia se înfiinţează asociaţia familială va declara 
pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, la primăria sectorului la care 
solicită obţinerea autorizaţiei, că asociaţia familială nu a fost autorizată să 
desfăşoare activităţi comerciale în mod independent şi de primarul unui alt sector al 
municipiului Bucureşti. 

Ce documente trebuie să  depună  sol icitantul pentru 
obţ inerea autorizaţ iei  ? 

În  vederea emiterii autorizaţiei prevăzute de lege, persoana fizică sau 
reprezentantul asociaţiei familiale, cetăţean român trebuie să depună la registratura 
primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială îşi  are 
domiciliul, o documentaţie care va cuprinde: 
a) cererea-tip, semnată de solicitant sau, în cazul înfiinţării asociaţiei familiale, 
semnată de toţi membrii acestei asociaţii; 
b) cazierul judiciar al persoanei solicitante sau al fiecărui membru al asociaţiei 
familiale, din care să rezulte că nu a săvârşit infracţiuni în legătură cu activitatea 
economică pe care doreşte să o desfăşoare; 
c) copii certificate de secretarul primăriei de pe actul de identitate al persoanei 
solicitante sau, după caz, al fiecărui membru al asociaţiei familiale; 
d) certificatul medical eliberat în condiţiile legii, privind starea sănătăţii persoanei 
fizice, respectiv a fiecărui membru al asociaţiei familiale, care să le permită 
desfăşurarea activităţii pentru care se solicita autorizaţia, în original; 
e) copii certificate de secretarul primăriei de pe documentele care atestă calificarea 
profesională a persoanei fizice, respectiv a membrilor asociaţiei familiale şi, după 
caz, de pe autorizaţia specială emisă de organele competente, potrivit legii; 
f) copii certificate de secretarul primăriei de pe documentele doveditoare a 
dreptului de folosinţă al persoanei fizice/membrilor asociaţiei familiale asupra 
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spaţiului/spaţiilor în care se vor desfăşura activităţile principale şi, după caz, 
activităţile secundare, care fac obiectul autorizării; 
g) copii certificate de secretarul primăriei de pe autorizaţia specială; 
h)  după caz, declaraţiile pe propria răspundere pentru acordurile şi avizele emise 
de către instituţiile abilitate sau documentele necesare pentru obţinerea acestor 
acorduri şi avize; 
i )  cererea de înregistrare la registrul comerţului şi la organele fiscale teritoriale, 
prevăzută în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1.047/2003 pentru stabilirea 
modelului şi conţinutului cererii de înregistrare şi ale certificatului de înregistrare în 
registrul comerţului, completată în dublu exemplar; 
j)  cert if icat  de cazier  f iscal;  

Notă: Certificatul de cazier fiscal se eliberează de către direcţia generală a 
finanţelor publice a judeţului sau a municipiului Bucureşti, în a cărui rază teritorială 
îşi are domiciliul, reşedinţa sau sediul contribuabilul, după caz. 

Pentru cetăţenii români , instituţiile abilitate pot elibera, la cerere, 
adeverinţe prin care să se confirme eliberarea certificatelor prevăzute la lit. b), c) şi 
e) de mai sus, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 

Cetăţenii români care au obţinut o calificare în străinătate trebuie să 
depună în vederea autorizării, după caz, atestatul de recunoaştere şi echivalare 
eliberat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin Centrul Naţional de Recunoaştere 
şi Echivalare a Diplomelor, pentru documentele care au fost dobândite în sistemul 
de învăţământ, sau atestatul de recunoaştere a calificării obţinute în afara sistemului 
de învăţământ eliberat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 

 Cum se probează  pregăt irea profesională  de 
specialitate ? 
Se consideră că au calificarea cerută de activitatea economică  pentru care 

solicită autorizarea persoanele fizice care au pregătire profesională de specialitate 
sau competenţele necesare desfăşurării acelei activităţi. 

 Pregătirea profesională de specialitate sau competenţele, prevăzute de 
lege, pot fi dovedite cu următoarele documente, după caz: 
a) diploma sau certificatul de absolvire a unei instituţii de învăţământ profesional, 
preuniversitar sau universitar, eliberată în condiţiile legii, în specialitatea pentru 
care se solicită autorizarea; 
b) certificatul de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în 
condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia; 
c) certificatul de competenţă profesională, eliberat de instituţiile abilitate conform 
legislaţiei în vigoare; 
d) cartea de meşteşug obţinută în condiţiile prevăzute de actele normative în 
vigoare la data eliberării acesteia; 
e) alte acte doveditoare care atesta pregătirea profesională, potrivit legii. 
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 Ce trebuie să  cuprindă  autorizaţ ia ? 
Autorizaţia va cuprinde în mod obligatoriu: 

a) datele de identificare a emitentului autorizaţiei; 
b) datele de identificare a persoanei fizice care va desfăşura activităţi economice în 
mod independent a persoanei din iniţiativa căreia se înfiinţează asociaţia familială 
şi a membrilor acesteia; 
c) activitatea principală şi, după caz, activităţile secundare pentru care se eliberează 
autorizaţia, codificate conform Clasificării activităţilor din economia naţională - 
CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, actualizată prin Ordinul 
preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 601/2002; 
d) clasa de 4 cifre; 
e) locul de desfăşurare a activităţii principale şi, după caz, a activităţilor secundare; 
f) durata de valabilitate a autorizaţiei; 
g) data eliberării autorizaţiei şi numărul de înregistrare al acesteia. 
 

Durata de valabil itate a autoriza ţ iei  
Autorizaţia este valabila pe perioada în care sunt îndeplinite condiţiile 

pentru exercitarea activităţii care a făcut obiectul autorizării. 
 Obligaţ ia de a comunica orice modificare 

intervenită  
Persoana autorizată are obligaţia să aducă la cunoştinţa emitentului 

autorizaţiei orice modificare intervenită cu privire la condiţiile legale prevăzute de 
lege. 

Obligaţ ia desfăşurării  numai a activităţ i lor 
autorizate  

Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent 
şi asociaţiile familiale au dreptul să desfăşoare numai activităţile pentru care sunt 
autorizate. 

Pentru desfăşurarea altei activităţi, care nu este prevăzută în autorizaţie, 
este necesară completarea autorizaţiei potrivit prevederilor legii. 

În cât t imp se el iberează  autorizaţ ia ?  
După depunerea de către solicitant a documentaţiei menţionate primăria 

unităţii administrativ-teritoriale efectuează procedurile pentru obţinerea acordurilor 
şi avizelor ce se eliberează de instituţiile abilitate, potrivit dispoziţiilor legale, 
necesare desfăşurării activităţilor, precum şi a autorizaţiei speciale prevăzute de 
lege, după caz. 

Eliberarea autorizaţiei prevăzute de lege se face în termen de 15 zile de la 
data emiterii de către instituţiile abilitate a acordurilor şi avizelor, precum şi a 
autorizaţiei speciale prevăzute de lege, după caz. 
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Anularea autorizaţ iei  
Anularea autorizaţiei se realizează pe baza cererii de renunţare sau când 

una dintre condiţiile de acordare nu mai este îndeplinită. 
Cererea de renunţare la autorizaţie se adresează în scris autorităţii 

administraţiei publice locale emitente de către persoana fizică care desfăşoară 
activităţi economice în mod independent sau de către reprezentantul asociaţiei 
familiale şi se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării 
cererii. 

Dacă ulterior datei emiterii autorizaţiei persoana autorizată nu mai 
îndeplineşte condiţiile legale de desfăşurare a activităţii economice respective, 
autorizaţia îşi pierde valabilitatea, anularea urmând a fi înscrisă la pct. 10 al 
autorizaţiei deţinute. 

 
 Solicitarea unei noi autorizaţii 
Persoana fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent 

sau asociaţia familială căreia i-a fost anulată autorizaţia ca urmare a aplicării unei 
sancţiuni poate solicita o noua autorizare numai după expirarea unui an de la 
comunicarea măsurii de anulare, rămasă definitivă. 

Persoana fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent 
sau asociaţia familială căreia i-a fost anulată a doua oară autorizaţia ca urmare a 
aplicării unei sancţiuni poate solicita o nouă autorizare numai după expirarea a 3 
ani de la comunicarea ultimei măsuri de anulare, rămasă definitivă. 

În cazul în care persoana fizică care desfăşoară activităţi economice în 
mod independent sau asociaţia familială solicită o nouă autorizare fără respectarea 
termenelor legale, mai sus menţionate, cererea va fi respinsă ca inadmisibilă. 

 
 Sancţ iuni 
Potrivit art.13 din Legea nr.507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea 

unor activităţi economice de către persoane fizice, neînregistrarea asociaţiilor 
familiale sau a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice la Registrul 
comerţului sau la organele fiscale teritoriale se sancţionează conform prevederilor 
legale în vigoare. 

Potrivit art.16 din acelaşi act normativ, exercitarea de către persoanele 
fizice sau asociaţiile familiale de activităţi economice fără autorizaţie constituie 
infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale. 
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Obţ inerea certif icatului de înregistrare ş i  atribuirea 
codului unic de înregistrare 
 
Primăria unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază îşi are reşedinţa 

contribuabilul transmite o copie de pe autorizaţia emisă, certificată pentru 
conformitate cu originalul, precum şi cererea de înregistrare prevăzute în anexa 
nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.047/2003 pentru stabilirea modelului şi a 
conţinutului cererii de înregistrare şi ale certificatului de înregistrare a 
comerciantului, la Biroul unic din cadrul Oficiului registrului comerţului de pe 
lângă tribunal, în vederea atribuirii codului unic de înregistrare. 

Modificările intervenite în datele declarate iniţial de comercianţi fac 
obiectul înregistrărilor de menţiuni. Înregistrarea menţiunilor, cu excepţia celor 
referitoare la înregistrarea/scoaterea din evidenţă ca plătitor de T.V.A., de impozit 
pe veniturile din salarii şi alte drepturi salariale,se face prin completarea şi 
depunerea cererii de înregistrare a menţiunilor la Biroul unic din cadrul Oficiului 
registrului comerţului de pe lângă tribunal. 
           Condiţii pentru înregistrarea ca plătitor de TVA 

Înregistrarea plătitorilor de TVA se face cu respectarea următoarelor 
condiţii legale : 
a) la înfiinţare, prin efectul legii, plătitorii de impozite şi taxe care au în obiectul de 
activitate operaţiuni supuse cotelor de T.V.A. prevăzute de lege şi/sau scutite cu 
drept de deducere şi declară că obţin venituri anuale estimate din astfel de 
operaţiuni peste plafonul de scutire stabilit de lege, prin completarea şi depunerea 
declaraţiei de înregistrare fiscală; 
b) la înfiinţare, prin opţiune, plătitorii de impozite şi taxe care realizează operaţiuni 
scutite şi care pot opta, potrivit legii, pentru calitatea de plătitor de T.V.A., prin 
completarea şi depunerea declaraţiei de înregistrare fiscală; 
c) ulterior înregistrării fiscale, prin opţiune, plătitorii de impozite şi taxe care pot 
opta pentru calitatea de plătitor de T.V.A., conform legii, prin depunerea declaraţiei 
de menţiuni; 
d) ulterior înregistrării fiscale, prin efectul legii, ca urmare a depăşirii plafonului de 
scutire stabilit de lege, prin depunerea declaraţiei de menţiuni în termen de 15 zile 
de la data depăşirii plafonului; 
e) ulterior înregistrării fiscale, prin efectul legii, ca urmare a unor modificări 
legislative prin care operaţiunile scutite devin scutite cu drept de deducere sau 
supuse cotelor de T.V.A. prevăzute de lege, prin depunerea declaraţiei de menţiuni 
în termen de 7 zile de la data la care a intervenit modificarea, dacă declară că 
realizează din astfel de operaţiuni venituri anuale peste plafonul de scutire stabilit 
de lege. 

 
 

23



GHIDUL ÎNTREPRINZĂTORULUI  

În situaţia în care intervin modificări legislative, prin care operaţiunile 
supuse cotelor de T.V.A., prevăzute de lege sau scutite cu drept de deducere, devin 
scutite fără drept de deducere, plătitorii de impozite şi taxe, care pot opta, conform 
legii, pentru calitatea de plătitor de T.V.A., au obligaţia să îşi exprime opţiunea de 
menţinere a calităţii de plătitor de T.V.A. în termen de 7 zile de la data la care a 
intervenit modificarea. 

Plătitorii de impozite şi taxe care optează pentru menţinerea calităţii de 
plătitor de T.V.A. în termenul menţionat au dreptul să efectueze operaţiuni prin 
aplicarea cotelor de T.V.A. prevăzute de lege de la data la care a intervenit 
modificarea legislativă. 

În momentul încetării calităţii de plătitor de T.V.A. potrivit legii, plătitorii 
de impozite şi taxe sunt obligaţi să depună declaraţie de menţiuni în termen de 15 
zile de la data actului legal în care se consemnează situaţia respectivă. Scoaterea 
din evidentă se va face începând cu luna următoare depunerii declaraţiei de 
menţiuni, dacă se constată îndeplinirea condiţiilor legale. 

Înregistrarea, precum şi scoaterea din evidenţă ca plătitor de taxa pe 
valoarea adăugată se vor face potrivit legislaţiei în materie de T.V.A. 

Codul de înregistrare fiscală înscris în certificatul de înregistrare fiscală 
eliberat plătitorilor de T.V.A. este precedat de litera „ R”. 

Certificatul de înregistrare eliberat comercianţilor de către Biroul unic din 
cadrul Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal ţine loc şi de certificat 
de înregistrare fiscală. Acest certificat ţine loc şi de comunicare pentru luarea în 
evidenţă ca plătitor de T.V.A. 

Data emiterii certificatului de înregistrare fiscală constituie şi data 
înregistrării ca plătitor de T.V.A. . În situaţia în care data eliberării certificatului de 
înregistrare diferă de data emiterii acestuia, comercianţii au calitatea de plătitor de 
T.V.A. de la data emiterii certificatului de înregistrare,iar exercitarea drepturilor şi 
obligaţiilor care decurg din aceasta calitate se face, potrivit reglementarilor legale, 
de la data eliberării certificatului de înregistrare. 

Pentru înregistrarea menţiunilor privind luarea/ scoaterea în/ din evidenţă 
ca plătitor de T.V.A. comercianţii se vor prezenta la direcţiile generale ale 
finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti ori la administraţiile 
finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, unde vor 
completa şi vor depune declaraţii de menţiuni. 

Organul fiscal competent va emite un certificat care atestă îndeplinirea 
condiţiilor de luare/scoatere în/ din evidentă ca plătitor de T.V.A. Acest certificat se 
depune de comerciant la oficiul registrului comerţului în vederea preschimbării 
certificatului de înregistrare. 
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3. PLANUL DE AFACERI 

 
      Pentru a aborda problematica planului de afaceri trebuie să cunoaştem 
răspunsul la 3 întrebări simple: 

1. Ce este un plan de afaceri? 
2. De ce este nevoie de un plan de afaceri? 
3. Care este conţinutul unui plan de afaceri? 

Planul de afaceri este intenţia unei persoane fizice sau juridice de a face, de a 
întreprinde anumite activităţi în scopul obţinerii unui profit.     
                                     

1. ELEMENTELE UNUI PLAN DE AFACERI :         
- un întreprinzător (omul de afaceri) care îşi asumă conştient anumite riscuri şi 

care doreşte să obţină un anumit profit; 
- mai multe activităţi care consumă resurse şi care generează profit (ideea de 

afaceri); 
- un mediu în care se desfăşoară aceste activităţi (mediu de afaceri). 

 
2. DE CE ESTE NEVOIE DE UN PLAN DE   
    AFACERI ?                                                                  
Oricare întreprinzător trebuie sa parcurgă câteva etape: 

a) ideea ta de afacere, 
b) viziunea ta de afacere, 
c) strategia ta de afacere, 
d) planul afacerii tale 

 
3. CE ESTE CONŢ INUTUL UNUI PLAN DE     
    AFACERI ? 
Planul de afaceri este un instrument de lucru simplu şi sugestiv. Anumite 

aspecte trebuiesc atinse în elaborarea planului de afaceri. Prin abordarea acestora, 
întreprinzătorul demonstrează că are o percepţie globală asupra afacerii, că înţelege 
aspectele ei, atât tehnice cât şi cele financiare sau de resurse umane. Principalele 
aspecte care pot fi avute în  vedere în cadrul unui plan de afaceri sunt: 
a) viziune, strategie; 
b) istoric, management, resurse umane, activitate curentă;  
c) analiza pieţei; 
d) analiza costurilor de operare; 
e) investiţii necesare; 
f) proiecţii financiare; 
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g) anexe. 
 

4. VIZIUNE,  STRATEGIE 
Fiecare întreprinzător are o strategie. Exemplu: “ Vreau să produc confecţii 

copii.”, “Vreau să produc şi să comercializez sucuri din fructe de pădure”, “Vreau 
să înfiinţez o reţea de Internet.”                                                                                                    

 
VREAU =  reprezintă viziunea.  
Aceasta viziune e de fapt obiectivul final către care vrei să te îndrepţi prin 

afacerea ta. Calea pe care ai hotărât să porneşti pentru a atinge şi îndeplini viziunea 
este strategia firmei tale. Pentru a clarifica noţiunea de strategie trebuie să răspunzi 
la următoarele întrebări: 
- Care este esenţa afacerii tale? Ce anume va genera bani şi profit? 
- Cum vrei să arate produsele / serviciile tale? 
- Ai deja un model? 
- Cine vor fi clienţii tăi? 
- Exista o ofertă comparabilă în ţară? 
- Unde vrei să ajungi într-un interval de 5 ani? 
- Care este punctul tău tare care te determină să crezi că vei avea succes? 

                                                                                                                  
 5. ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE, 
ACTIVITATE CURENTĂ .    
Istoricul unei afaceri este foarte important pentru a înţelege afacerea în sine, 

afacerea din prezent. Afacerile se nasc în jurul voinţei unor oameni, apoi se 
dezvoltă şi func ţ ionează ,  conduse de acei  oameni.             
Managerul sau viitorul manager ar trebui să-şi pună întrebări de genul: 
- Ce experienţă practică aduci în afacere? 
- De ce cunoştinţe teoretice dispui? 
- Ce referinţe poţi prezenta? 
- Este familia ta dispusă să te sprijine? 
- Dispui de mijloace financiare pentru a întreţine familia în perioada dificilă de 

început a afacerii? 
- Dispui de mijloace financiare pentru a sprijini afacerea? 
- Dispui de aport în natură pentru a sprijini afacerea?  
- Unde vei localiza sediul organizaţiei? 
- De câţi angajaţi ai nevoie? 
- Ce calificări trebuie să aibă angajaţii? 
- Ce nivel de salarizare trebuie prevăzut? 
- Poţi găsi pe piaţa muncii specializările necesare? 
       O întrebare specială cu o semnificaţie deosebită se referă la: 
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- Unde va fi localizată afacerea ta? 
 

6. ANALIZA PIEŢEI 
De ce există o afacere? Ca să vândă anumite produse/servicii către piaţă. O 

analiză a pieţei, a modului în care a evoluat în trecut şi a modului în care se 
anticipează pe viitor evoluţia acesteia, sunt pilonii fundamentali pentru 
determinarea veniturilor viitoare pe care afacerea le va genera. 

Este important să răspundem la următoarele întrebări referitoare la: Clienţii 
noştri, Concurenţa, Piaţa, Politici de marketing. 
   
          Clienţ i i  noştri:                                                                     
Cine sunt clienţii tăi: 
- Firme sau persoane fizice? 
- Cum se poate segmenta piaţa ta? 
- Cum este piaţa potenţiala împărţită din punct de vedere geografic? 
- Ai un plan de acţiune pentru atragerea clienţilor? 
Concurenţa : 
- Ce ştii despre concurenţă? 
- Câţi angajaţi au? Ce forţă de vânzare? 
- Ce cote de piaţa au? 
- Ce avantaje competitive au comparativ cu tine? 
- Ce strategii de preţ are concurenţa? 
- Dar strategii de comunicare/reclamă? 
Piaţa: 
- Cum apreciezi că vor evolua vânzările? 
- Care este prognoza cererii?  
- Politici de marketing 
-     Ai o strategie de produs? 
- Ai stabilit o politică de distribuţie? 
-     Ai o politică de preţ şi condiţii de plată? 
 

7. ANALIZA COSTURILOR DE OPERARE: 
Acest capitol este dedicat înţelegerii şi evidenţierii costurilor de 

funcţionare curentă a activităţii. 
Realizarea lui demonstrează deopotrivă înţelegerea aspectelor tehnologice, 
economice şi manageriale ale activităţii curente, 
demonstrează că înţelegem fluxul tehnologic, că ştim de ce infrastructură de 
utilităţi avem nevoie, câţi oameni trebuie să angajăm şi în ce structură trebuie 
să îi dispunem. 
Nu trebuiesc omise costuri ca de exemplu: 
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 Costuri de înfiinţare a firmei: 

- Autorizaţii 
- Înscrierea în Registrul Comerţului; 
-  Costuri curente 
- Materii prime 
- Materiale consumabile, materiale auxiliare. 
- Costuri de personal (salarii, costuri sociale), salarii personal de conducere, 

prime, bonusuri; 
- Costuri de formare personal, 
- Impozite şi taxe locale; 
- Servicii externe: contabilitate consultanţă fiscală, consultantă în management, 

consultanţă juridică. 
- Costuri de spaţiu: spaţiu de birou, spaţiu de producţie, spaţiu de vânzări, spaţiu 

de depozitare. 
- Cheltuieli de încălzire, gaz, curent, reparaţii, asigurare,apa, canal, gunoi. 
- Costuri cu echipamente:  
- Reparaţii 
- Întreţinere. 
- Costuri cu mijloacele de transport: 
- Combustibil 
- Revizie 
- Întreţinere 
- Asigurare de răspundere civila şi asigurare toate riscurile 
- Impozite 
                                                                                                                                     
Costuri legale de procesul de vânzare: 
- Deplasări  
- Materiale de prezentare 
- Participări la târguri 
- Costuri administrative: 
- Deplasare 
- Materiale de birou 
- Comunicaţii: telefon, fax, mobil, e-mail, 
- Copiere documente (xerox) 
- Evidenţa primară şi calculul salariilor  
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8. INVESTIŢ I I  NECESARE 
 

De foarte multe ori planul de afaceri este necesar la începutul unei noi 
activităţi şi de cele mai multe ori, o nouă activitate presupune o investiţie nouă.                           
Din acest motiv, în acest capitol trebuie să fundamentăm în mod pragmatic şi 
realist investiţia.  

Costuri de investiţii: 
- Clădiri 
- Echipamente 
- Maşini 
- Alte bunuri de capital 

Costuri conexe investiţii: 
- Infrastructura, gaz 
- Apa 
- Curent 
- Canalizare 
- Drum de acces 
- Amenajări 
- Asigurări de protecţia muncii, de protecţia mediului.                  

Alte costuri: 
- Cheltuieli de proiect, management; 
- Cheltuieli pentru iniţializarea în scopul utilizării noilor echipamente, 
- Cheltuieli pentru probe tehnologice. 
 

9.  PROIECŢ I I  FINANCIARE  
Proiecţiile financiare nu sunt altceva decât anticipări / planificări pe viitor ale 

situaţiilor financiare ale afacerii. 
Proiecţiile financiare sunt modelări matematice viitoare ale bilanţului, contului 

de profit şi pierderi şi a calculului de lichidităţi, pe baza cărora se calculează 
eventual şi anumite rate de profitabilitate a afacerii. 
                              

10. ANEXE 
Nu pot fi propuse formate cadru, limitative pentru planul de afaceri, însă în 

cazul anumitor programe de finanţare pot fi puse la dispoziţia solicitanţilor formate 
cadru specifice.  

Ca manager – întreprinzător trebuie să-ţi alcătuieşti planul afacerii tale. Poţi 
introduce acele materiale care te pot ajuta să-ţi prezinţi mai bine afacerea ca de 
exemplu: 
- certificate de studii/calificări ale echipei manageriale şi ale resurselor umane; 
- certificate de calitate,  
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- aprecieri de la clienţi, aprecieri de la bancă,  
- detalii tehnologice sau constructive şi orice alte materiale sau documente pe 

care managerul întreprinzătorul le consideră relevante în prezentarea propriei 
afaceri.   
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4. REGLEMENTARI                       

FINANCIAR-CONTABILE 
 
Norme generale privind documente justificative şi financiar-

contabile  
 

1. Orice operaţiune economică efectuată se consemnează într-un document 
care stă la baza înregistrărilor  în contabilitate , dobândind astfel calitatea 
de document justificativ . 

2. Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate 
angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, 
precum şi a celor care le-a înregistrat  în  contabilitate, după caz . 

3. Documentele justificative cuprind, de regulă, următoarele elemente 
principale :  

a. denumirea documentului ;  
b. denumirea şi sediul persoanei juridice fără scop lucrativ care 

întocmeşte documentul ; 
c. numărul documentului şi data întocmirii acestuia ; 
d. codul fiscal ; 
e. menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiuni 

economice (când este cazul ) ; 
f. conţinutul operaţiunii economice, iar atunci când este cazul, şi 

termenul legal al efectuării acesteia ; 
g. datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii efectuate ;  

4. Înscrierile care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi 
calitatea de document justificativ numai în cazurile în care furnizează toate 
informaţiile prevăzute în normele legale .  

5. Înscrierea datelor în documente se face cu cerneală, cu pastă pix, cu maşina 
de scris sau cu ajutorul tehnicii de calcul, după caz.  

6. În documentele justificative şi în cele contabile nu sunt admise ştersături 
sau alte asemenea procedee, şi nici lăsarea de spaţii libere între operaţiunile 
contabile . Erorile se corectează prin tăierea cu o linie a textului sau a cifrei 
greşite, pentru ca acestea să poată fi citite, iar deasupra lor se scrie text sau 
cifra corectă . Corectarea se face pe toate exemplarele documentului 
justificativ şi se confirmă prin semnătura persoanei care a întocmit 
documentul justificativ . În cazul documentelor justificative la care nu se 
admit corecturi, cum sunt cele de bază cărora se primeşte, se eliberează sau 
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se justifică numerarul, ori a altor documente pentru care normele de 
utilizare prevăd asemenea restricţii, documentul greşit se anulează şi 
rămâne în carnetul respectiv  (nu se detaşează), cu excepţia ordinului de 
deplasare (delegaţie ), pe baza căruia se primeşte sau se restituie diferenţa 
dintre cheltuielile efective pe deplasare şi avansul de acordat . 

7. Operaţiunile privind evidenţa şi gestionarea mijloacelor fixe, a valorilor 
materiale şi băneşti şi a altor valori a persoanelor juridice se consideră 
valabile numai dacă sunt justificative cu documentele originale, întocmite 
sau reconstituite potrivit prevederilor legale . 

8. În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile şi 
justificative persoanele juridice vor lua măsuri de reconstituire a acestora 
de cel mult 30 de zile de la constatare . 

9. Arhivarea şi păstrarea documentelor justificative şi contabile, precum şi 
reconstituirea celor pierdute, sustrase sau distruse se efectuează în 
conformitate cu normele metodologice aprobate prin Ordinul Ministerului 
Finanţelor nr. 425 /1998, cu modificările ulterioare . 

10. Contabilitatea operaţiunilor de capital, a imobilizărilor, cu excepţia 
imobilizărilor corporale de natura mijloacelor fixe, a terţilor şi a trezoreriei 
se ţine cu ajutorul  Fişei pentru operaţiuni diverse . Contabilitatea 
imobilizărilor corporale de natura mijloacelor fixe se ţine cu ajutorul Fişei 
mijlocului fix .Contabilitatea stocurilor se ţine cu ajutorul Fişei pentru 
valori materiale.  

11. Contabilitate cheltuielilor se ţine pe categorii de cheltuieli după natura sau 
destinaţia lor, după caz . Pentru fiecare categorie de cheltuială se va 
întocmi o fişă pentru operaţiuni diverse, în care se vor înregistra toate 
documentele în mod cronologic  . 

12. Contabilitatea veniturilor se va ţine pe categorii de venituri, după natura 
sau sursa lor, după caz. 

 
Conform articolului 1 din Legea Contabilităţii – Legea nr. 82/1991, 

republicată, societăţile comerciale, organizaţiile cooperatiste, asociaţiile, persoanele 
fizice autorizate etc. sunt obligate să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, 
respectiv contabilitatea financiară sau sintetică şi contabilitatea de gestiune adaptată 
la specificul activităţii . 

Contabilitatea financiară  - trebuie să asigure înregistrarea cronologică 
şi sistematică , prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la 
rezultatele economico-financiare ale activităţii de profit sau pierdere  . 

      Documentele  folosite pentru aceasta se împart în două : 
1. Documente justificative sau primare. 
2. Registre contabile . 
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Exemple de documente justificative : 
1. Factura . 
2. Chitanţa . 
3. Bonul de casă . 
4. Dispoziţie de plată / încasare – către casierie –atenţie ! – acest 

formular se foloseşte singur numai atunci când este vorba de 
acordarea sau restituirea de împrumuturi sau avansuri în  vederea 
de decontări ulterioare ;  

5. Borderoul de achiziţie ; 
6. Nota de recepţie ; 
7. Bonul de consum ; 
8. Statul de plată etc. ; 
Exemple de registre contabile :  
1. Registru Jurnal – pentru S.C ., respective Registrul de Încasări şi 

Plăţi – pentru P.F – registru obligatoriu   
2. Registru Cartea Mare – registru obligatoriu   
3. Registru Inventar – registru obligatoriu ; 
4. Registru de Casa – numai pentru S.C ;  

Contabilitate de gestiune – trebuie să asigure principalele informaţii cu 
privirea la mijloacele fixe şi stocurile de materii prime, materiale, obiecte de 
inventar, produse şi mărfuri . 

Documentele folosite pentru acestea se împart în două:  
1. Documente justificative sau primare, aceleaşi ca mai sus  
2. Documente de evidenţă sau de gestiune . 
Exemple de documente de gestiune :  
1. Fişa de magazine  
2. Fişa de evidenţă a mijlocului fix : 
3. Registrul numerelor de inventar . 
 
Registrele de contabilitate  
 1. Contabilitatea în partidă simplă la persoanele juridice se ţine cu  

ajutorul următoarelor registre contabile  : 
             - Registrul-jurnal ; 
    - Registrul-inventar . 

     2. Registrul-jurnal şi registrul-inventar au regim de înregistrare la 
organele fiscale . Acestea se numerotează, se şnuruiesc şi se parafează înainte de 
depunerea lor la organele fiscale pentru înregistrare . 

3. Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă cu 
destinaţia acestora şi prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită în 
orice moment identificarea şi controlul operaţiunilor  contabile efectuate . 
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4. Registrul-jurnal serveşte la înregistrarea operativă a tuturor operaţiilor 
desfăşurate pe baza documentelor justificative. Operaţiunile înregistrate în 
Registrul-jurnal  se totalizează atât lunar cât şi anual . 

5. Registrul-inventar serveşte la înregistrarea tuturor elementelor de activ 
şi de pasiv, grupat în funcţie de natura lor, inventariate potrivit normelor legale. 
Persoanele juridice  fără scop lucrativ au obligaţia să efectueze inventarierea 
generală a  patrimoniului în conformitate cu prevederile Normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului aprobate prin Ordinului 
Ministerului Finanţelor.  

 
Registrul-jurnal   
1. Serveşte ca :  
             - document obligatoriu de înregistrare cronologică şi sistematică 

a operaţiunilor cronologice consemnate în documentele justificative   
             - probă în litigiu  
2. Se întocmeşte de către persoanele juridice care organizează şi conduc 

contabilitatea în partidă simplă, într-un exemplar după ce a fost numerotat, şnuruit, 
parafat, şi înregistrat la organul fiscal teritorial. 

Persoanele juridice vor înregistra la organele fiscale  volumele 
următoare pe măsura completări celor înregistrare şi parafate anterior, făcând 
dovada completări acestora fără ştersături, spaţii libere sau file lipsă .  

Se întocmeşte zilnic sau lunar, după caz, înregistrarea cronologică, fără 
ştersături sau spaţii libere, a documentelor în care se reflectă mişcarea elementelor 
de activ şi pasiv . 

În cazul în care se folosesc jurnale auxiliare, totalul lunar al fiecăruia se 
trece în Registrul-jurnal . 

În condiţiile conducerii contabilităţii cu ajutorul tehnici de calcul fiecare 
operaţiune se va înregistra în mod cronologic după data de întocmire sau de intrare a 
documentelor . 

În aceasta situaţie Registrul-jurnal se editează lunar iar paginile vor fi 
numerotate pe măsura editării lor . Registrul-jurnal va fi şnuruit, parafat şi înregistrat 
în evidenţa persoanelor juridice fără scopul lucrativ în luna următoare în care 
numărul de file editate este o 100 sau anual, dacă numelor filelor editate este sub 
100 , pentru un exerciţiu financiar . Registrul-jurnal parafat şi înregistrat la organul 
fiscal teritorial se va completa lunar prin preluarea totalului din Registrul-jurnal 
obţinut cu ajutorul tehnicilor de calcul . 

În coloana 1 se înscrie numărul curent al operaţiunilor înregistrate 
începând de la 1 ianuarie, respectiv începutul activităţii, până la 31 decembrie 
respectiv încetarea activităţii. 
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În coloana 2 se înscrie data (anul, luna, ziua) când se face înregistrarea 
care trebuie sa coincidă cu data în care are loc efectiv operaţiunea . 

În coloana 3 se înscriu felul documentului, precum şi numărul şi data 
acestuia . 

În coloana 4 se înscriu felul operaţiunii, dându-se explicaţiile necesare în 
legătură cu acestea, precum şi alte elemente de identificare . 

În coloana 5 se înscriu sumele totale din documentul respectiv . 
În Registrul-jurnal se înscriu toate operaţiunile economice, şi cele care 

au loc în numerar sau prin contul de decontare de la bancă, precum şi cele pentru 
care nu au avut loc, plata sau încasarea efectivă. 

Acest registru se parafează de către organul fiscal teritorial la începerea 
activitatea în cazul epuizării filelor, la încetarea activităţii , precum şi ori de câte ori 
este cazul . 

3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă . 
4. Se arhivează în compartimentul financiar-contabil împreună cu 

documentele justificative care au stat la baza întocmirii lor . 
 
Registrul-inventar  
1. Serveşte ca :  
         - document contabil obligatoriu de înregistrare a rezultatelor 

inventarierii; 
         - probă în litigiu . 
 
2. Se întocmeşte de către persoanele juridice care organizează şi conduc 

contabilitatea în partidă simplă, într-un exemplar, după ce a fost numerotat,  şnuruit, 
parafat şi înregistrat la organul fiscal teritorial . 

Se întocmeşte la începutul activităţii fără ştersături şi spatii libere pe baza 
datelor cuprinse  în  listele de inventariere şi în procesele-verbale de inventariere, 
prin gruparea elementelor  de activ şi de pasiv . 

Registrul-inventar se completează pe baza inventarierii faptice . 
Acest registru se numerotează şi se completează fără ştersături şi fără a 

lăsa spaţii libere. 
În coloana 1 se înscrie numărul curent al fiecărei operaţiuni înregistrate 

în registru,  cronologic , de la deschiderea acestuia până la epuizarea filelor sau 
încetarea activităţii. 

În coloana 2 vor fi recapitulate elementele de activ şi de pasiv 
inventariate, valorile materiale putând fi defalcate pe gestiuni . 

În coloana 3 se înscrie coloana contabilă a elementelor inventariate.  
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În coloana 4 se înscrie valoarea elementelor inventariate, stabilită de 
membrii comisiei de inventariere (pe baza listelor de inventariere şi a proceselor-
verbale de inventariere) . 

În coloana 5 se înscriu diferenţele din evaluare de înregistrat ,calculate  
ca diferenţă între valoarea contabilă şi valoarea de inventariere. 

În coloana 6 se menţionează cauzele diferenţelor (deprecieri, dezasortări 
etc) . 

Acest registru se parafează de către organul fiscal teritorial la începerea 
activităţii, în  cazul epuizării filelor la încetarea activităţii, precum şi ori de câte ori 
este cazul. 

3. Nu circulă fiind document de înregistrare contabilă . 
4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil împreună cu 

documentele justificative care stau la baza întocmirii lui .  
 
FACTURA FISCALĂ - (cod 14-4-10/A) şi   FACTURA-(cod 14-4-

10/aA)  
Formular cu regim special de înscriere şi de numerotare. 
Tipărit în  blocuri de câte 150 de file, formate din 50 de seturi cu cate 3 file 

în  culori diferite: albastru - exemplarul 1, roşu - exemplarul 2, verde – exemplarul 
3. 

1. Serveşte ca: 
-   document pe baza căruia se întocmeşte instrumentul de      
decontare a produselor şi mărfurilor livrate, a lucrărilor executate 
sau a serviciilor prestate; 
-   document de însoţire a mărfii pe timpul transportului; 
-   document justificativ de înregistrare în contabilitatea 
furnizorului şi a cumpărătorului. 

2. Se întocmeşte manual sau cu ajutorul tehnicilor de calcul, în  trei 
exemplare, la livrarea produselor şi a mărfurilor, la executarea lucrărilor şi la 
prestarea serviciilor, de către compartimentul desfacere sau alt compartiment 
desemnat pe baza dispoziţiei de livrare, a avizului de însoţire a mărfii sau a altor 
documente tipizate care atesta executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor şi se 
semnează de compartimentul emitent. 

Atunci când factura nu se poate întocmi în  momentul livrării, datorită 
unor condiţii obiective şi cu totul excepţionale, produsele şi mărfurile livrate sunt 
însoţite, pe timpul transportului, de avizul de însoţire a mărfii. în  vederea corelării 
documentelor de livrare, numărul şi data avizului de însoţire a mărfii se înscriu în  
formularul de factură. 
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Factura fiscală (cod 14-4-10/A) se întocmeşte numai de către plătitori de 
T.V.A. în  factură, bunurile, lucrările executate sau serviciile prestate se înscriu în  
coloana 1, grupate pe cote de T.V.A. 

Factura (cod 14-4-.10/a A) se întocmeşte de către unităţile patrimoniale 
neplătitoare de T.V.A, 

3.  CIRCULĂ: 
* la furnizor: 

-  la compartimentul în  care se efectuează operaţiunea de control 
financiar preventiv pentru acordarea vizei (toate exemplarele); 
-  viza de control financiar preventiv se acordă numai pe 
exemplarul 3; 
-  la persoanele autorizate să dispună încasări în  contul de la 
bancă al unităţii (toate exemplarele); 
-  la compartimentul desfacere, în  vederea înregistrării în  
evidentele operative şi pentru eventualele reclamaţii ale 
clienţilor (exemplarul 2 al facturii, la care se anexează 
dispoziţia de livrare): 
-  la compartimentul financiar-contabil, pentru înregistrarea în  
contabilitate (exemplarul 3); 

* la cumpărător: 
-  la compartimentul de aprovizionare, pentru confirmarea 
operaţiunii, având ataşat exemplarul din avizul de însoţire a 
mărfii care a însoţit produsul sau marfa, dacă este cazul, inclusiv 
nota de recepţie şi constatare de diferenţe, în  cazul în  care 
marfa nu a fost însoţită de factură pe timpul transportului 
(exemplarul 1); 
-  la compartimentul care efectuează operaţiunea de control 
financiar-preventiv pentru acordarea vizei (exemplarul 1, 
împreuna cu avizul de însoţire a mărfii, inclusiv nota de 
recepţie şi de constatare de diferenţe, după caz); 
-  la compartimentul financiar-contabil, pentru acceptarea plăţii, 
precum şi pentru înregistrarea în contabilitate (exemplarul 1, 
împreună cu avizul de însoţire a mărfii, inclusiv nota de 
recepţie şi de constatare de diferenţe, după caz). 

4.  SE ARHIVEAZĂ; 
* la furnizor: 

-  la compartimentul desfacere (exemplarul 2); 
-  la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 3); 

* la cumpărător: 
-  la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1). 
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CHITANŢA 
(cod 14-4-1) 

Formular cu regim special de  tipărire,si numerotare. Tipărit în  carnete 
cu câte 100 de file.  Serveşte ca: 

- document justificativ pentru depunerea unei sume în  numerar 
la casieria unităţii; 
- document justificativ de înregistrare în  Registrul de casă (cu 
respectarea Regulamentului operaţiunilor de casă) şi în  
contabilitate. 

 
1.   Se întocmeşte în  două exemplare, pentru fiecare sumă încasată, de 

către casierul unităţii şi se semnează de acesta pentru primirea sumei. 
2. Circulă la depunător (exemplarul 1, cu stampila unităţii). Exemplarul 

2 rămâne în  carnet fiind folosit ca document de verificare a operaţiunilor 
efectuate în  registrul de casă. 

3. Se arhivează la compartimentul financiara-contabil, după utilizarea 
completă a carnetului (exemplarul 2). 
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5. GHIDUL FISCAL 

Scopul şi sfera de cuprindere a Ghidului fiscal  
 
 

Prezentul ghid stabileşte cadrul legal pentru impozitele şi taxele, care 
constituie venituri la bugetul de stat şi bugetele locale, precizează contribuabilii 
care  trebuie  să  plătească aceste impozite  şi  taxe, precum şi modul de calcul şi 
de plată al acestora.  

Cadrul legal de administrare a impozitelor şi taxelor reglementate de 
prezentul ghid este stabilit prin legislaţia privind procedurile fiscale.   
 Impozitele şi taxele reglementate de ghidul fiscal sunt următoarele:   

a) impozitul   pe profit; 
b) impozitul   pe veniturile microîntreprinderilor; 
c)  taxa  pe valoarea adăugată;   
d)  accizele;  
e) impozitele şi taxele locale.   

   
Reguli de aplicare generală 

 Moneda de plată  şi de calcul a impozitelor şi 
taxelor  

  
Impozitele  şi taxele se plătesc în moneda naţională a României.   
Sumele înscrise pe o declaraţie fiscală se exprimă  în  moneda  naţională 

a  României.   
Sumele exprimate într-o monedă străină se convertesc în moneda 

naţională a  României. 
Veniturile  impozabile  cuprind  veniturile  în  numerar şi/sau în natură. 

În cazul venitului în natură, valoarea acestuia se stabileşte pe baza cantităţii şi a 
preţului de piaţă pentru bunurile sau serviciile respective.   

Următoarele venituri sunt considerate ca fiind obţinute din România, 
indiferent dacă  sunt primite în România sau în străinătate, sub formă de:   

a) venituri atribuibile unui sediu permanent în România;   
b) venituri din activităţile dependente desfăşurate în România;   
c) dividende de la o persoană juridică română;   
d) dobânzi de la un rezident;   
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e) dobânzi  de  la  un  nerezident  care  are  un  sediu  permanent  în  
România,  dacă  dobânda este o cheltuială a sediului permanent;   

f) redevenţe de la un rezident;   
g) redevenţe  de  la  un  nerezident  care  are  un  sediu  permanent  în  

România,  dacă  redevenţa este o cheltuială a sediului permanent;   
h) venituri  din  proprietăţi imobiliare situate în România, inclusiv 

veniturile din  exploatarea  resurselor naturale situate în România, venituri din 
folosirea proprietăţii  imobiliare situate în România şi venituri din transferul 
dreptului de proprietate asupra  proprietăţilor imobiliare situate în România;   

i) venituri din transferul titlurilor de participare la o persoană juridică, 
dacă persoana  juridică este o persoană  juridică  română  sau  dacă  cea  mai  
mare  parte  a  valorii  mijloacelor fixe ale persoanei juridice, direct sau prin una 
sau mai multe persoane  juridice, reprezintă proprietăţi imobiliare situate în 
România;   

j) venituri din pensii primite de la bugetul asigurărilor sociale sau de la 
bugetul de stat;   

k) venituri din servicii prestate în România;   
l) venituri  din  prestarea  de  servicii  de  management,  de  intermediere  

sau  de  consultanţă  în  orice  domeniu,  dacă aceste venituri sunt obţinute  de  la 
un rezident  sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu 
permanent în România;   

m) venituri  reprezentând  remuneraţii  primite  de  nerezidenţii ce au 
calitatea de  administrator,  fondator sau membru al consiliului de administraţie 
al unei persoane  juridice române;   

n) comisioane de la un rezident;   
o) comisioane  de  la  un  nerezident  care  are  un  sediu  permanent  în 

România,  dacă  comisionul este o cheltuială a sediului permanent;   
p) venituri din activităţi sportive şi de divertisment desfăşurate în 

România, indiferent  dacă  veniturile  sunt  primite  de  către persoanele care 
participă efectiv la asemenea  activităţi sau de către alte persoane;   

q) venituri  din  transportul  internaţional  aerian,  naval,  feroviar  sau  
rutier  care  se  desfăşoară între România şi un stat străin;   

r) venituri din premii acordate la concursuri organizate în România;   
s) venituri obţinute la jocurile de noroc practicate în România;   
t) orice alte venituri obţinute dintr-o activitate desfăşurată în România. 
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Impozitul pe profit 
 Contribuabili   

Sunt  obligate  la  plata  impozitului  pe  profit,următoarele persoane, 
denumite în continuare contribuabili. 

a)persoanele juridice române;   
b)persoanele juridice străine  care  desfăşoară  activitate  prin  

intermediul  unui  sediu  permanent în România;   
c)persoanele juridice străine  şi  persoanele  fizice  nerezidente  care  

desfăşoară  activitate în România într-o asociere fără personalitate juridică;   
d)persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură 

cu proprietăţi  imobiliare  situate în România sau din vânzarea/cesionarea 
titlurilor de participare  deţinute la o persoană juridică română;   

e)persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, 
pentru veniturile  realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără 
personalitate juridică; în acest caz, impozitul datorat de persoana fizică se 
calculează, se reţine şi se varsă  de către persoana juridică română. 

 
 Sfera de cuprindere a impozitului   

Impozitul pe profit se aplică după cum urmează:   
a) în cazul persoanelor juridice române, asupra profitului impozabil 

obţinut din orice  sursă, atât din România, cât şi din străinătate;   
b)în cazul persoanelor juridice străine care desfăşoară activitate prin 

intermediul unui  sediu  permanent  în  România,  asupra  profitului  impozabil  
atribuibil  sediului  permanent;   

c) în  cazul  persoanelor  juridice  străine  şi al persoanelor fizice 
nerezidente care  desfăşoară activitate în România într-o asociere fără 
personalitate juridică, asupra  părţii din profitul impozabil al asocierii atribuibile 
fiecărei persoane;   

d)în cazul persoanelor juridice străine care realizează venituri din/sau în 
legătură cu  proprietăţi imobiliare situate în România sau din  
vânzarea/cesionarea  titlurilor  de  participare deţinute la o persoană juridică 
română, asupra profitului impozabil aferent  acestor venituri;   

e)în  cazul persoanelor fizice rezidente asociate cu persoane juridice 
române care  realizează venituri atât în România,  cât   ş i  în stră ină tate,   
din  asocieri  fără  personalitate juridică, asupra părţii  din  profitul  impozabil  al  
asocierii  atribuibile  persoanei fizice rezidente.   

 Scutiri   
Sunt scutiţi de la plata impozitului pe profit următorii contribuabili:   
a)trezoreria statului;   
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b)instituţiile  publice; 
c)persoanele  juridice  române  care  plătesc  impozitul  pe  veniturile  

microîntreprinderilor; 
d)fundaţiile române constituite;  
e)cultele  religioase, pentru veniturile obţinute  din  activităţi economice 

care sunt  utilizate pentru susţinerea activităţilor cu scop caritabil;   
f)cultele religioase, pentru veniturile obţinute  din  producerea  şi  

valorificarea  obiectelor  şi  produselor  necesare  activităţii de cult, potrivit legii, 
şi pentru veniturile  obţinute din chirii;  

g)instituţiile de învăţământ  particular  acreditate,  precum  şi  cele  
autorizate,  pentru  veniturile utilizate, în anul curent sau în anii următori;   

h)asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice  şi asociaţiile 
de  locatari  recunoscute  ca  asociaţii de proprietari, potrivit Legii locuinţei nr.  
114/1996,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  pentru  
veniturile  obţinute  din  activităţi economice  şi  care  sunt  sau  urmează  a  fi  
utilizate  pentru  îmbunătăţirea  utilităţilor şi a eficienţei clădirii, pentru 
întreţinerea şi repararea proprietăţii comune;   

i)Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit 
legii;  

  
Organizaţiile  nonprofit,  organizaţiile sindicale  şi  organizaţiile 

patronale sunt  scutite de la plata impozitului pe profit pentru următoarele tipuri 
de venituri:   

a)cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor;   
b)contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor;   
c)taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare;   
d)veniturile obţinute  din  vize,  taxe  şi  penalităţi  sportive  sau  din  

participarea  la  competiţii şi demonstraţii sportive;   
e)donaţiile şi banii sau bunurile primite prin sponsorizare;   
f)dividendele,  dobânzile  şi veniturile realizate din vânzarea-cesionarea 

titlurilor  de  participare obţinute din plasarea veniturilor scutite;   
g)veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole;   
h)resursele obţinute din fonduri publice sau din finanţări 

nerambursabile;   
i)veniturile realizate din acţiuni  ocazionale  precum:  evenimente  de  

strângere  de  fonduri cu taxă de participare, serbăr i ,  tombole,  conferinţe, 
utilizate în scop social sau  profesional, potrivit statutului acestora;   

j)veniturile  excepţionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate  
în  proprietatea organizaţiilor nonprofit, altele decât cele care sunt sau au fost 
folosite  într-o activitate economică;   
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k)veniturile obţinute din reclamă şi publicitate, realizate de organizaţiile 
nonprofit de  utilitate  publică,  potrivit  legilor  de  organizare  şi  funcţionare,  
din  domeniul  culturii,  cercetării  ştiinţifice, învăţământului,  sportului,  sănătăţii,  
precum  şi  de  camerele  de  comerţ şi industrie, organizaţiile sindicale şi 
organizaţiile patronale. 

 Cotele de impozitare   
Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este 

de 16 % cu excepţiile prevăzute în  lege. 
Contribuabilii  care  desfăşoară activităţi  de  natura  barurilor  de 

noapte,cluburilor de noapte, discotecilor,  cazinourilor sau pariurilor sportive şi la 
care impozitul pe profit datorat  pentru  activităţile prevăzute  în  acest  articol  
este  mai  mic  decât  5 %  din veniturile respective sunt obligaţi la plata unui 
impozit de 20 % aplicat acestor venituri  realizate.   

 Calculul profitului impozabil 
Profitul  impozabil  se  calculează  ca  diferenţă între veniturile realizate 

din orice  sursă  şi  cheltuielile efectuate în scopul realizării  de  venituri,  dintr-un  
an  fiscal,  din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă 
cheltuielile nedeductibile.   

Venituri  neimpozabile   
Următoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil:   
a)dividendele  primite  de  la  o  persoană  juridică  română.  
b)diferenţele favorabile de valoare a titlurilor de participare, înregistrate 
ca urmare a  încorporării rezervelor, beneficiilor sau primelor de 
emisiune la persoanele juridice la  care  se  deţin  titluri  de  participare,  
precum  şi diferenţele de evaluare a investiţiilor  financiare pe termen 
lung. 
 c)veniturile  din  anularea  obligaţiilor  unei  persoane  juridice,  dacă 
obligaţiile se  anulează în schimbul titlurilor de participare la respectiva 
persoană juridică;   
d)veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat 

deducere, veniturile  din reducerea sau anularea provizioanelor pentru 
care nu s-a acordat deducere,  precum şi veniturile din recuperarea cheltuielilor 
nedeductibile;   

e)veniturile neimpozabile, prevăzute expres în acorduri şi 
memorandumuri aprobate  prin acte normative.  

 Cheltuieli    
Pentru  determinarea  profitului  impozabil  sunt  considerate  cheltuieli  

deductibile  numai cheltuielile efectuate în scopul realizării  de  venituri  
impozabile,  inclusiv  cele  reglementate prin acte normative în vigoare.   
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Sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri şi:   
a)cheltuielile cu achiziţionarea  ambalajelor,  pe  durata  de  viaţă 

stabilită  de  către  contribuabil;   
b)cheltuielile  efectuate, potrivit legii, pentru protecţia muncii şi 

cheltuielile efectuate  pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor 
profesionale;   

c)cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de accidente de 
muncă, boli  profesionale sau riscuri profesionale;   

d)cheltuielile  de  reclamă  şi  publicitate  efectuate  în  scopul  
popularizării firmei,  produselor  sau  serviciilor,  în  baza  unui  contract  scris,  
precum  şi costurile asociate  producerii materialelor necesare pentru difuzarea 
mesajelor publicitare.  

e)cheltuielile de transport şi cazare în ţară şi în străinătate efectuate de 
către salariaţi  şi  administratori,  în  cazul  în  care  contribuabilul  realizează 
profit în exerciţiul curent  şi/sau din anii precedenţi;   

f)contribuţia  la  rezerva  mutuală de garantare a casei centrale a 
cooperativelor de  credit;   

g)taxele  de  înscriere,  cotizaţiile  şi  contribuţiile obligatorii, 
reglementate de  actele  normative în vigoare, precum  şi  contribuţiile  pentru  
fondul  destinat  negocierii  contractului colectiv de muncă;   

h)cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a 
personalului angajat;   

i)cheltuielile pentru marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe 
existente sau noi,  participarea la târguri  şi expoziţii, la misiuni de afaceri, 
editarea de  materiale  informative proprii, în cazul în care contribuabilul 
realizează profit în exerciţiul curent  şi/sau  din  anii  precedenţi,  precum  şi în 
situaţia  în care acesta se află înăuntrul  perioadei de recuperarea pierderii fiscale, 
conform legii;   

j)cheltuielile de cercetare-dezvoltare;   
k)cheltuielile  pentru  perfecţionarea  managementului,  a  sistemelor  

informatice,  introducerea, întreţinerea  şi perfecţionarea sistemelor de 
management al calităţii,  obţinerea atestării conform cu standardele de calitate;   

l)cheltuielile pentru protejarea mediului şi conservarea resurselor;   
m)taxele de înscriere, cotizaţiile şi contribuţiile datorate către camerele 

de comerţ şi  industrie, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale;   
n)pierderile  înregistrate,  după data de  1 ianuarie 2007, la scoaterea din 

evidenţă a  creanţelor neîncasate, ca urmare a închiderii procedurii de faliment a 
debitorilor, pe  baza hotărârii judecătoreşti prin care se atestă această situaţie.   

Urmă toarele cheltuieli  nu sunt deductibile:   
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a)cheltuielile  proprii  ale  contribuabilului  cu  impozitul  pe  profit  
datorat; 

b)amenzile, confiscările,  majorările  de  întârziere  şi  penalităţile de 
întârziere  datorate  către autorităţile române;  

c)cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor 
corporale constatate  lipsă  din  gestiune  ori  degradate,  neimputabile,  pentru  
care  nu  au  fost  încheiate  contracte de asigurare, precum şi taxa pe valoarea 
adăugată aferentă;  

d)cheltuielile cu taxa pe valoarea adăugată aferentă  bunurilor  acordate  
salariaţilor  sub forma unor avantaje în natură, dacă valoarea acestora nu a fost 
impozitată prin  reţinere la sursă;   

e)cheltuielile făcute în favoarea acţionarilor sau asociaţilor, altele decât 
cele generate  de  plăţi  pentru  bunurile  livrate  sau  serviciile  prestate  
contribuabilului,  la  preţul  de  piaţă pentru aceste bunuri sau servicii;   

f)cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la bază un document 
justificativ,  potrivit legii;   

g)cheltuielile  înregistrate  de  societăţile  agricole,  constituite  în  baza  
legii,  pentru  dreptul  de  folosinţă  al  terenului  agricol  adus  de  membrii ;   

h)cheltuielile  determinate  de  diferenţele nefavorabile de valoare  a  
titlurilor  de  participare la persoanele juridice la care se deţin participaţii, precum 
şi de diferenţele  nefavorabile de valoare aferente obligaţiunilor  emise  pe  
termen  lung,  cu  excepţia  celor determinate de vânzarea-cesionarea acestora;   

i)cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile;  
j)cheltuielile  cu  contribuţiile plătite  peste  limitele  stabilite  sau  care  

nu  sunt  reglementate prin acte normative;   
k)cheltuielile cu primele de asigurare plătite de angajator, în numele 

angajatului, care  nu sunt incluse în veniturile salariale ale angajatului; 
l)alte cheltuieli salariale şi/sau asimilate acestora, care nu sunt 

impozitate la angajat,  cu excepţia prevederilor legale;  
m)cheltuielile  cu  serviciile  de management,  consultanţă,  asistenţă sau 

alte prestări  de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea 
prestării acestora în  scopul desfăşurării activităţii proprii şi pentru care nu sunt 
încheiate contracte;   

n)cheltuielile  cu  primele  de  asigurare  care  nu  privesc  activele  
contribuabilului,  precum şi cele care nu sunt aferente obiectului de activitate, cu 
excepţia celor care  privesc  bunurile  reprezentând  garanţie  bancară pentru 
creditele utilizate în  desfăşurarea activităţii pentru care este autorizat 
contribuabilul sau utilizate în cadrul  unor contracte de închiriere sau de leasing, 
potrivit clauzelor contractuale;   
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o)pierderile  înregistrate  la scoaterea din evidenţă a creanţelor incerte sau în 
litigiu  neîncasate, pentru partea neacoperită de provizion;   

p)cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat efectuate potrivit legii. 
 Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor 
fiscale   
Plata impozitului    
Contribuabilii au obligaţia de a plăti impozitul pe profit trimestrial, până 

la data de  25 inclusiv a primei luni următoare trimestrului pentru care se 
calculează impozitul,  dacă în prezentul articol nu este prevăzut altfel.   

Depunerea declara ţ i i lor de impozit  pe profit    
Contribuabilii au obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit pe 

profit, până  la  termenul  prevăzut  pentru  depunerea  situaţiilor financiare, care 
depun declaraţia anuală de impozit  pe  profit  până  la  data  de  15  februarie  
inclusiv a anului  următor.  În  cursul anului fiscal, contribuabilii au obligaţia de a 
depune declaraţia de impunere până la termenul de plată al impozitului pe profit, 
inclusiv.   
Contribuabilii sunt răspunzători pentru calculul impozitului pe profit. 
 
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor   

O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte 
cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:   

a)are înscrisă  în  obiectul  de  activitate  producţia  de  bunuri materiale,  
prestarea  de  servicii şi/sau comerţul;   

b)are de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv;   
c)a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 100.000 euro;   
d)capitalul social al persoanei juridice este deţinut de persoane, altele 

decât statul,  autorităţile locale şi instituţiile publice.   
Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata 

impozitului  reglementat  de  prezentul  titlu  începând  cu  anul  fiscal  următor,  
dacă  îndeplinesc  condiţiile prevăzute  mai sus  şi dacă  nu  au  mai  fost  
plătitoare  de  impozit  pe  veniturile microîntreprinderilor.   

O persoană  juridică  română  care  este  nou-înfiinţată poate opta să  
plătească  impozit pe venitul microîntreprinderilor, începând cu primul an fiscal, 
dacă condiţiile  prevăzute în  lege sunt  îndeplinite  la  data  înregistrării  la  
registrul comerţului. 

 Aria de cuprindere a impozitului   
Impozitul  pe  veniturile  microîntreprinderilor,  se  aplică asupra 

veniturilor obţinute  de microîntreprinderi  din  orice sursă, cu excepţiile 
prevazute în  lege. 
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Cota de impozit pe veniturile microîntreprinderilor este de 3 %. 
  Baza impozabilă  a  impozitului  pe  veniturile microîntreprinderilor  o  
constituie   
veniturile din orice sursă, din care se scad:   

a)veniturile din variaţia stocurilor;   
b)veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;   
c)veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subvenţiilor 

guvernamentale şi  a altor resurse pentru finanţarea investiţiilor;   
d)veniturile din provizioane;   
e)veniturile rezultate din anularea datoriilor şi a majorărilor datorate 

bugetului statului,  care  nu  au  fost  cheltuieli  deductibile  la  calculul  profitului  
impozabil,  conform  reglementărilor legale;   

f)veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare, 
pentru pagubele  produse la activele corporale proprii.  În  cazul  în  care o 
microîntreprindere achiziţionează case de marcat, valoarea de  achiziţie a 
acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul  
justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcţiune, potrivit legii. 

 
 

Taxa pe valoarea adăugată   
Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect care se datorează 

bugetului de  stat.  
Sfera de aplicare   
În sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată se cuprind operaţiunile 

care  îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:   
a)constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuate cu 

plată;   
b)locul  de  livrare  a  bunurilor  sau  de  prestare  a  serviciilor  este  

considerat  a  fi  în  România;   
c)livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană 

impozabilă,   
d)livrarea  bunurilor  sau  prestarea  serviciilor  să  rezulte  din  una  

dintre  activităţile  economice prevăzute în  lege. În sfera de aplicare a taxei pe 
valoarea adăugată  se  cuprinde  şi  importul  de  bunuri.   

Baza de impozitare   
Baza de impozitare pentru operaţiuni în interiorul ţării este constituită din:   

a)livrări de bunuri şi prestări de servicii, din tot ceea ce constituie 
contrapartidă obţinută sau care urmează a fi obţinută de  furnizor ori prestator din 
partea cumpărătorului, beneficiarului sau a unui terţ, inclusiv  subvenţiile direct 
legate de preţul acestor operaţiuni;   
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b)preţurile de achiziţie sau, în lipsa acestora, preţul de cost, determinat la 
momentul  livrării; 

c)suma cheltuielilor efectuate de persoana impozabilă pentru executarea 
prestărilor  de servicii; 
Se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată:   

a)impozitele,  taxele,  dacă prin lege nu se prevede altfel, exclusiv taxa 
pe valoarea  adăugată;   

b)cheltuielile accesorii, cum ar fi: comisioanele, cheltuielile de 
ambalare, transport şi  asigurare, decontate cumpărătorului sau clientului.   
Nu  se  cuprind  în  baza  de  impozitare  a  taxei  pe  valoarea  adăugată  
următoarele:   

a)rabaturile,  remizele,  sconturile  şi  alte  reduceri  de  preţ acordate de  
furnizori direct clienţilor;   

b)sumele  reprezentând  daune-interese  stabilite  prin  hotărâre  
judecătorească  definitivă,  penalizările  şi  orice  alte  sume  solicitate  pentru  
neîndeplinirea  totală sau parţială a obligaţiilor contractuale, dacă sunt percepute 
peste preţurile şi/sau tarifele  negociate;  

c)dobânzile percepute pentru: plăţi cu întârziere, livrări cu plata în rate, 
operaţiuni de  leasing;   

d)valoarea ambalajelor care circulă  între  furnizorii de marfă  şi clienţi, 
prin schimb,  fără facturare;   

e)sumele  achitate  de  furnizor  sau  prestator  în  contul  clientului  şi  
care  apoi  se  decontează acestuia;   

f)taxa  de  reclamă  şi  publicitate  şi  taxa  hotelieră  care  sunt  
percepute  de  către  autorităţile publice locale prin intermediul prestatorilor. 

 Cotele de taxă  pe valoarea adăugată    
Cota  standard a taxei pe valoarea adăugată este de 19 %  şi se aplică 

asupra  bazei de impozitare pentru orice operaţiune impozabilă care nu este 
scutită de taxa  pe valoarea adăugată  sau  care  nu  este  supusă cotei reduse a 
taxei pe valoarea  adăugată.   

Cota  redusă a taxei pe valoarea adăugată este de 9 %  şi se aplică asupra  
bazei de impozitare, pentru următoarele prestări de servicii şi/sau livrări de 
bunuri:  

a)dreptul de intrare la castele, muzee, case memoriale, monumente 
istorice,  monumente  de arhitectură  şi arheologice, grădini zoologice  şi  
botanice,  târguri,  expoziţii;   

b)livrarea de manuale  şcolare,  cărţi, ziare  şi  reviste,  cu  excepţia  
celor  destinate  exclusiv publicităţii;   
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c)livrările de proteze de orice fel  şi  accesoriile  acestora,  cu  excepţia 
protezelor  dentare;   

d)livrările de produse ortopedice;   
e)medicamente de uz uman şi veterinar;   
f)cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie 

similară, inclusiv  închirierea terenurilor amenajate pentru camping.   
 Operaţiuni scutite  

Următoarele operaţiuni  de  interes  general  sunt  scutite  de  taxa pe  
valoarea  adăugată:   

a)spitalizarea, îngrijirile medicale, inclusiv veterinare, şi operaţiunile 
strâns legate de  acestea, desfăşurate  de  unităţi  autorizate  pentru  astfel  de  
activităţi,  indiferent  de  forma de organizare, precum spitale, sanatorii, centre de 
sănătate rurale sau urbane,  dispensare,  cabinete  şi  laboratoare  medicale,  
centre  de  îngrijire  medicală  şi de  diagnostic, baze de tratament şi recuperare, 
staţii de salvare şi alte unităţi autorizate  să  desfăşoare astfel de activităţi,  
cantinele  organizate  pe  lângă aceste  unităţi,  serviciile funerare prestate de 
unităţile sanitare;   

b)prestările  de servicii efectuate în cadrul profesiunii lor de către 
stomatologi  şi  tehnicieni dentari, precum şi livrarea de proteze dentare efectuată 
de stomatologi şi  de tehnicienii dentari;   

c)prestările  de  îngrijire  şi supraveghere efectuate de personal medical  
şi  paramedical;   

d)transportul bolnavilor şi al persoanelor accidentate, în vehicule special 
amenajate  în acest scop;   

e)livrările de organe, de sânge şi de lapte, de provenienţă umană;   
f)activitatea  de  învăţământ  prevăzută  de Legea învăţământului  nr.  

84/1995,  republicată,  cu  modificările  şi  completările ulterioare, desfăşurată  de  
unităţile  autorizate,  inclusiv  activitatea  căminelor  şi  a  cantinelor  organizate  
pe  lângă aceste  unităţi, formarea profesională a adulţilor, precum şi prestările de 
servicii şi livrările de  bunuri  strâns  legate  de  acestea,  efectuate de către 
instituţiile publice sau de către  alte entităţi recunoscute, care au aceste obiective;   

g)prestările de servicii  şi/sau livrările  de  bunuri  strâns  legate  de  
asistenţă  şi/sau  protecţia socială efectuate de instituţiile  publice sau de alte 
entităţi recunoscute ca  având caracter social; serviciile de cazare, masă şi 
tratament, prestate de persoane  impozabile  care  îşi desfăşoară  activitatea  în  
staţiuni  balneoclimaterice,  dacă au  încheiat contracte cu Casa Naţională de 
Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi  contravaloarea acestora este 
decontată pe bază de bilete de tratament;   
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h)prestările de servicii şi/sau livrările de bunuri strâns legate de protecţia 
copiilor şi a  tinerilor, efectuate de instituţiile  publice  sau  alte  entităţi  
recunoscute  ca  având  caracter social;   

i)prestările de  servicii  şi/sau livrările  de  bunuri  furnizate  membrilor  
în  interesul  lor  colectiv, în schimbul unei cotizaţii fixate conform statutului, de 
organizaţii fără scop  patrimonial ce au obiective de natură  politică, sindicală, 
religioasă,  patriotică,  filozofică,  filantropică,  patronală, profesională sau civică,  
precum  şi obiective de  reprezentare  a  intereselor  membrilor  lor,  în  condiţiile 
în care această  scutire  nu  provoacă distorsiuni de concurenţă;   

j)prestările  de  servicii  strâns  legate  de  practicarea  sportului  sau a 
educaţiei fizice,  efectuate de organizaţii fără scop patrimonial pentru persoanele 
care practică sportul  sau educaţia fizică;   

k)prestările de servicii culturale  şi/sau livrările  de  bunuri  strâns  legate  
de  acestea,  efectuate de instituţiile publice, precum şi operaţiunile care intră în 
sfera de aplicare a  impozitului pe spectacole;   

l)prestările de servicii  şi/sau livrările  de  bunuri  efectuate  de  persoane  
ale  căror  operaţiuni sunt scutite, potrivit lit. a) şi lit. f) k), cu ocazia 
manifestărilor destinate să le  aducă  sprijin  financiar  şi  organizate  în  profitul  
lor  exclusiv,  cu  condiţia ca aceste  scutiri să nu producă distorsiuni 
concurenţiale;   

m)realizarea, difuzarea  şi/sau  retransmisia  programelor  de  radio  
şi/sau  de  televiziune, cu excepţia celor de publicitate, efectuate de unităţile care 
produc şi/sau  difuzează  programele  audiovizuale,  precum  şi  de  unităţile  care  
au  ca  obiect  de  activitate difuzarea prin cablu a programelor audiovizuale;   

n)vânzarea de licenţe de filme sau de programe, drepturi de difuzare, 
abonamente la  agenţiile internaţionale de ştiri şi alte drepturi de difuzare 
similare, destinate activităţii  de radio şi televiziune, cu excepţia celor de 
publicitate.   
 

Alte operaţiuni scutite de taxa pe valoarea adăugată:   
a)activităţile de cercetare-dezvoltare  şi inovare pentru realizarea 

programelor,  subprogramelor  şi proiectelor, precum şi a acţiunilor cuprinse în 
Planul naţional de  cercetare-dezvoltare  şi inovare, în programele-nucleu  şi în 
planurile  sectoriale,  prevăzute  de  Ordonanţa  Guvernului  nr.  57/2002 privind 
cercetarea  ştiinţifică  şi  dezvoltarea  tehnologică,  aprobată  cu  modificări  şi  
completări prin Legea nr.  324/2003,  cu modificările ulterioare, precum şi 
activităţile de cercetare-dezvoltare şi  inovare finanţate în parteneriat 
internaţional, regional şi bilateral;   

b)livrările  de  bunuri  şi prestările de servicii efectuate de producătorii 
agricoli  individuali şi asociaţiile fără personalitate juridică ale acestora;    
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c)prestările următoarelor servicii financiare şi bancare; 
d)operaţiunile  de  asigurare  şi/sau reasigurare, precum  şi prestările de 

servicii în  legătură cu operaţiunile de asigurare şi/sau de reasigurare efectuate de 
persoanele  care intermediază astfel de operaţiuni;   

e)jocurile de noroc organizate de persoanele autorizate, conform legii, să 
desfăşoare  astfel de activităţi;   

f)livrările  de  bunuri  sau  prestările  de servicii efectuate de unităţile  
din  sistemul  de  penitenciare, utilizând munca deţinuţilor;   

g)lucrările  de  construcţii, amenajări,  reparaţii  şi întreţinere la 
monumentele care  comemorează combatanţi, eroi, victime ale războiului şi ale 
Revoluţiei din Decembrie  1989;   

h)transportul fluvial de persoane în Delta Dunării şi pe rutele Orşova-
Moldova Nouă,  Brăila - Hârşova şi Galaţi – Grindu ;   

i)livrarea obiectelor şi veşmintelor de cult religios, tipărirea cărţilor de 
cult, teologice  sau cu conţinut bisericesc şi care sunt necesare pentru practicarea 
cultului, precum  şi  furnizarea  de  bunuri  asimilate  obiectelor  de  cult,  
conform  art.  1  din  Legea  nr.  103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor 
religioase pentru producerea obiectelor  de cult, cu modificările şi completările 
ulterioare;   

j)livrarea de bunuri către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 
Bancare, ca efect  al dării în plată,  sau  bunuri  adjudecate  de  către  Autoritatea  
pentru  Valorificarea  Activelor Bancare, cu stingerea totală  sau  parţială a 
obligaţiilor  de  plată  ale  unui  debitor;   

k)arendarea, concesionarea  şi  închirierea  de  bunuri  imobile,  cu  
următoarele  excepţii:   

l)livrările  de  bunuri  care  au  fost  afectate  unei  activităţi  scutite  în  
baza prezentului  articol, dacă taxa pe valoarea adăugată aferentă  bunurilor  
respective  nu  a  fost  dedusă,  precum  şi livrările  de  bunuri  a  căror  achiziţie a 
făcut obiectul excluderii  dreptului de deducere.  

 Determinarea taxei de plată  sau a sumei 
negative de taxă    
În situaţia în care taxa pe valoarea adăugată aferentă  bunurilor  şi 

serviciilor  achiziţionate  de  o  persoană  impozabilă,  care  este  dedusă  într-o  
perioadă fiscală,  este mai mare decât taxa pe  valoarea  adăugată colectată, 
aferentă operaţiunilor taxabile, rezultă un excedent în perioada de raportare, 
denumit în continuare sumă  negativă a taxei pe valoarea adăugată.   

În situaţia în care taxa  pe  valoarea  adăugată aferentă operaţiunilor  
taxabile,  exigibilă  într-o  perioadă fiscală,  denumită  taxă colectată,  este mai 
mare  decât  taxa  pe valoarea adăugată aferentă  bunurilor  şi serviciilor 
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achiziţionate,  dedusă în acea  perioadă fiscală,  rezultă o diferenţă  denumită  
taxă  pe valoarea adăugată  de  plată  pentru perioada fiscală de raportare.   

 Evidenţa operaţiunilor impozabile şi 
depunerea decontului   
Persoanele impozabile, înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea 

adăugată,  au următoarele obligaţii din punct de vedere al evidenţei operaţiunilor 
impozabile:   

a)să  ţină evidenţa contabilă potrivit legii, astfel încât să poată  determina  
baza  de  impozitare  şi taxa pe valoarea adăugată colectată  pentru  livrările  de  
bunuri  şi/sau  prestările de servicii efectuate, precum şi cea deductibilă aferentă 
achiziţiilor;   

b)să  asigure  condiţiile  necesare pentru emiterea documentelor, 
prelucrarea  informaţiilor şi conducerea evidenţelor prevăzute de reglementările 
în domeniul taxei  pe valoarea adăugată;   

c)să furnizeze organelor fiscale toate justificările necesare în vederea 
stabilirii  operaţiunilor realizate atât la sediul principal, cât şi la subunităţi;   

d)să contabilizeze distinct veniturile şi cheltuielile rezultate din 
operaţiunile asocierilor  în participaţiune.  Drepturile  şi obligaţiile  legale privind 
taxa pe valoarea adăugată  revin asociatului care contabilizează veniturile  şi 
cheltuielile, potrivit contractului  încheiat între părţi. La sfârşitul  perioadei  de  
raportare,  veniturile  şi cheltuielile,  înregistrate  pe  naturi,  se  transmit  pe  bază  
de  decont  fiecărui asociat, în vederea  înregistrării acestora în contabilitatea 
proprie.  Sumele  decontate  între  părţi fără  respectarea  acestor  prevederi  se  
supun  taxei  pe  valoarea  adăugată,  în  cotele  prevăzute de lege.   

Persoanele înregistrate ca plătitori  de  taxă  pe valoarea adăugată  
trebuie  să  întocmească  şi să  depună la organul fiscal competent, pentru  fiecare  
perioadă  fiscală,  până  la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale inclusiv, 
decontul de  taxă pe valoarea adăugată, potrivit modelului stabilit de Ministerul 
Finanţelor Publice.   

 Plata taxei pe valoarea adăugată  la buget   
Persoanele obligate la plata taxei trebuie  să achite taxa pe valoarea 

adăugată  datorată, stabilită  prin  decontul  întocmit  pentru  fiecare  perioadă 
fiscală  sau  prin  decontul special, până la data la care au obligaţia depunerii 
acestora.  

Taxa pe valoarea adăugată pentru importuri de bunuri, cu excepţia celor 
scutite de  taxa pe valoarea adăugată, se plăteşte la organul vamal, în 
conformitate cu regulile  în vigoare privind plata drepturilor de import.   

Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea 
adăugată, care  efectuează  importuri,  trebuie  să solicite  eliberarea  unui  
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certificat  de  exonerare  de  la  plata  în  vamă a taxei pe valoarea  adăugată,  
emis  de  către  organele  fiscale  competente.  Pot  solicita  eliberarea  unui  astfel 
de certificat numai persoanele care  nu  au  obligaţii  bugetare  restante,  
reprezentând  impozite,  taxe,  contribuţii, inclusiv  contribuţiile  individuale  ale  
salariaţilor  şi  orice  alte  venituri  bugetare,  cu  excepţia  celor  eşalonate  şi/sau  
reeşalonate la plată.  Pe baza certificatelor prezentate de importatori, organele 
vamale au obligaţia să acorde liberul de vamă pentru bunurile importate. 
Procedura de  acordare  a certificatelor de exonerare de la plata în vamă a taxei 
pe valoarea  adăugată se stabileşte prin norme.   

Importatorii care au obţinut certificatele de exonerare de la plata în vamă 
a taxei  pe valoarea adăugată evidenţiază taxa pe valoarea  adăugată aferentă  
bunurilor  importate în decontul de taxă pe valoarea adăugată, atât ca taxă 
colectată, cât şi ca  taxă  deductibilă. 
   
Accize   

 Accize armonizate   
Accizele armonizate  sunt  taxe  speciale  de  consum care se datorează 

bugetului de  stat, pentru următoarele produse provenite din producţia internă sau 
din import:   

a)bere;    
b)vinuri ;    
c)băuturi  fermentate,  al tele decât  bere ş i  vinuri ;    
d)produse intermediare;    
e)alcool et i l ic;    
f)produse din tutun;   
g)uleiuri  minerale.  

 Obligaţiile plătitorilor de accize   
Accizele se plă tesc la bugetul  de stat  până  la  data de 

25 inclusiv a lunii  urmă toare  celei  în care acciza devine 
exigibilă .    

 Depunerea declaraţiilor de accize   
Orice antrepozitar autorizat are obligaţia  de  a  depune  la  autoritatea  

fiscală  competentă o declaraţie  de accize pentru fiecare lună  în  care  este  
valabilă  autorizaţia  de  antrepozit  fiscal,  indiferent  dacă se  datorează  sau  nu  
plata  accizei  pentru luna respectivă.   
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Declaraţiile  de  accize  se  depun  la  autoritatea  fiscală competentă  de  
către  antrepozitarii autorizaţi până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei 
la care se  referă declaraţia.   

 Scutiri la plata accizelor   
Scutiri generale   
Produsele  accizabile  sunt  scutite  de  plata  accizelor,  atunci  când  

sunt  destinate pentru:   
a)livrarea în contextul relaţiilor consulare sau diplomatice;   
b)organizaţiile internaţionale  recunoscute  ca  atare  de  către autorităţile  

publice  ale  României, în limitele şi în condiţiile stabilite prin convenţiile 
internaţionale, care pun  bazele acestor organizaţii,  sau prin acorduri încheiate la 
nivel statal sau  guvernamental;   

c)forţele armate aparţinând oricărui  stat-parte  la  Tratatul  Atlanticului  
de  Nord,  cu  excepţia Forţelor Armate ale României;   

d)rezerva de stat şi rezerva de mobilizare, pe perioada în care au acest 
regim.   
Impozite şi taxe locale   

Impozitele şi taxele locale sunt după cum urmează:   
a)impozitul pe clădiri;   
b)impozitul pe teren;   
c)taxa asupra mijloacelor de transport;   
d)taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;   
e)taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;   
f)impozitul pe spectacole;   
g)taxa hotelieră;   
h)taxe speciale;   
i)alte taxe locale.   

 Impozitul pe clădiri   
Orice persoană care are în proprietate o clădire  situată  în România 

datorează  anual  impozit  pentru  acea  clădire,  exceptând  cazul  în  care  în  
prezentul  titlu  se  prevede diferit.  Impozitul pe clădiri, se datorează  către 
bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în care este amplasată clădirea.  
În cazul unei clădiri,  aflată  în  administrarea  sau  în  folosinţa,  după caz, a altei  
persoane  şi  pentru  care  se  datorează  chirie  în  baza  unui  contract  de  
închiriere,  impozitul pe clădiri se datorează de către proprietar.  În  cazul  în  care  
o  clădire  se  află în proprietatea comună a două  sau mai multe  persoane,  
fiecare  dintre proprietarii comuni ai clădirii  datorează  impozitul  pentru  spaţiile 
situate în partea din clădire aflată în proprietatea sa. în cazul în care nu se  pot 
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stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun  
datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă.   

 Impozitul pe teren   
Orice persoană  care  are în proprietate teren situat în România 

datorează pentru  acesta  un  impozit  anual,  exceptând  cazurile  în  care  în  
prezentul  titlu  se  prevede  altfel.  Impozitul pe teren se plăteşte  la bugetul local 
al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia este situat terenul.  În  cazul  unui  
teren,  aflat  în  administrarea  sau  în  folosinţa,  după caz, a altei  persoane  şi  
pentru  care  se  datorează chirie/arendă  în  baza  unui  contract  de  
închiriere/arendare, impozitul pe teren se datorează de către proprietar.  În cazul 
terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe, persoane,  fiecare 
proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa.  în  
cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, 
fiecare  proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru terenul 
respectiv. 

 Taxa asupra mijloacelor de transport   
Orice persoană care are în proprietate un mijloc de  transport  care  

trebuie înmatriculat în România  datorează o taxă  anuală  pentru  mijlocul  de  
transport,  cu  excepţia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.  
Taxa  asupra mijloacelor  de  transport  se  plăteşte  la  bugetul  local  al  unităţii  
administrativ-teritoriale  unde  persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de 
lucru, după caz.  În  cazul  unui  mijloc  de  transport  care  face  obiectul  unui  
contract  de  leasing  financiar, taxa asupra mijlocului de transport se datorează 
de locator.   

 Taxa pentru eliberarea certificatelor, 
avizelor  şi  a  autorizaţiilor   
Orice persoană  care  trebuie  să obţină un certificat, aviz sau altă 

autorizaţie  prevăzută în prezentul capitol trebuie să plătească taxa menţionată în 
acest capitol la  compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei 
publice locale înainte de a i  se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia necesară.   

 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă  
şi publicitate   
Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în 

România  în  baza  unui  contract  sau  a  unui  alt  fel de  înţelegere încheiată cu 
altă persoană,  datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepţia 
serviciilor de reclamă  şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în 
masă scrise şi audiovizuale.  Taxa pentru servicii de  reclamă şi publicitate, se 
plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în  raza căreia 
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persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate.  Taxa  pentru  servicii  de  
reclamă  şi  publicitate  se  calculează prin aplicarea  cotei   
taxei respective la valoarea serviciilor de reclama şi publicitate.   

 Impozitul pe spectacole   
Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie 

sportivă sau  altă  activitate  distractivă în România  are  obligaţia  de  a  plăti  
impozitul  prevăzut în  prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe 
spectacole.  Impozitul pe spectacole se plăteşte  la  bugetul  local  al  unităţii  
administrativ-teritoriale  în  raza  căreia are loc manifestarea artistica,  competiţia 
sportivă sau altă  activitate distractivă.   

 Taxa hotelieră    
Consiliul local poate institui o taxă pentru şederea într-o unitate de cazare, într-o  
localitate asupra căreia consiliul local îşi exercită autoritatea, dar numai dacă taxa 
se  aplică conform prezentului capitol.  Taxa  hotelieră se încasează  de  către  
persoanele  juridice  prin  intermediul  cărora  se  realizează cazarea, o dată cu 
luarea în evidenţă a persoanelor cazate.  Unitatea de cazare are obligaţia de a 
vărsa taxa colectată   la  bugetul  local  al  unităţii  administrativ-teritoriale  în  
raza  căreia  este  situată  aceasta.  

 Taxe speciale   
Pentru  funcţionarea  unor  servicii  publice  locale  create  în  interesul  

persoanelor  fizice  şi juridice, consiliile locale, judeţene  şi  Consiliul  General  al  
Municipiului  Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale.  Domeniile în care 
consiliile locale, judeţene  şi  Consiliul  General  al  Municipiului  Bucureşti, 
după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum  şi  
cuantumul  acestora  se stabilesc în conformitate cu prevederile Ordonanţei de  
urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale.   

 
Implicaţii bugetare ale impozitelor şi taxelor 
locale   

Impozitele  şi  taxele  locale,  precum  şi amenzile  şi  penalităţile 
aferente acestora  constituie venituri la bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale.   

Impozitul pe clădiri, precum şi amenzile şi penalităţile aferente acestuia 
constituie  venituri  la  bugetul  local  al  unităţii administrativ-teritoriale în raza 
căreia este situată  clădirea respectivă.   

Impozitul pe teren, precum şi amenzile şi penalităţile aferente acestuia 
constituie  venituri  la  bugetul  local  al  unităţii  administrativ-teritoriale  în  raza  
căreia  este  situat  terenul respectiv.   
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Taxa asupra mijlocului de transport, precum şi  amenzile şi penalităţile 
aferente acesteia constituie venituri la bugetul local al unităţii  administrativ-
teritoriale  în  raza  căreia  trebuie  înmatriculat mijlocul de transport  respectiv.   

Pentru eliberarea certificatelor  de urbanism şi a autorizaţiilor de 
construire de către preşedinţii consiliilor judeţene,  cu avizul primarilor 
comunelor, taxele datorate constituie venit în proporţie de 50% la  bugetul local 
al comunelor şi de 50% la bugetul local al consiliului judeţean.   

Taxa  pentru  servicii  de  reclamă  şi  publicitate,  precum  şi amenzile şi 
penalizările  aferente  constituie  venituri  la  bugetul  local  al  unităţii  
administrativ-teritoriale  unde  sunt  prestate  serviciile  de  reclamă  şi  
publicitate.  Taxa  pentru  afişaj  în  scop  de  reclamă şi publicitate, precum şi 
amenzile şi penalizările aferente constituie venituri  la bugetul local al unităţii 
administrativ-teritoriale unde este situat afişajul, panoul sau  structura pentru 
afişajul în scop de reclamă şi publicitate.   

Impozitul  pe  spectacole,  precum  şi amenzile  şi  penalizările aferente 
constituie  venituri  la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde are 
loc manifestarea  artistică, competiţia sportivă sau altă activitate distractivă.   

Taxa hotelieră,  precum  şi amenzile  şi  penalizările  aferente  constituie  
venituri  la  bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde este situat 
hotelul.   

Celelalte  taxe  locale,  precum  şi amenzile  şi  penalizările  aferente  
constituie  venituri  la  bugetul  local  al  unităţii  administrativ-teritoriale  unde  
este  situat  locul  public  sau  echipamentul  respectiv  sau  unde  trebuie  
înmatriculat  vehiculul lent.   
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6. CONDUCEREA EFICIENTĂ A 

AFACERII 
 
Întreprinzătorul sau managerul este cel care însufleţeşte factorii de 

producţie, uneşte munca, natura şi capitalul, transpune în  realitate ceea ce nu 
exista încă decât ideal (ca idee ). Pe parcursul procesului de producţie 
întreprinzătorul cunoaşte o adevărata“metamorfoza”:inventator, planificator, 
investitor, debitor, vânzător de acţiuni, comparator de factori de producţie, chiriaş 
sau arendaş, designer, magazioner, transportator, agent de publicitate, vânzător al 
bunurilor create, distribuitor de venituri, prestator de servicii de întreţinere, 
gunoier, contribuabil la societatea de asigurare, psihosociolog, jurist, etc. 
Întreprinzătorul ia decizii şi îşi asumă responsabilitatea pentru activităţile 
desfăşurate în  condiţii de incertitudine şi risc. 

Ca şi comportament în plină acţiune managementul nu este ceva nou. 
Napoleon practica managementul când îşi desfăşura armatele. Vechii egipteni 
practicau managementul când construiau piramidele. Un număr consistent de 
cărţi atestă chiar că personalităţi ale Bibliei precum Isus, Noe sau Moise erau 
manageri. Spre exemplu o decizie bună a fost aceea când Isus a spus tuturor 
celor care considerau că nu au păcătuit să arunce prima piatră. Procedând astfel 
el a ales nu să condamne, ci să ierte. 

Cu cât cauţi decizii importante de management, cu atât găseşti mai 
multe. Nici un moment istoric important nu ar fi existat fără ajutorul 
managementului. Cu siguranţă că pictorii italieni ai Renaşterii au fost nişte genii 
artistice, dar au fost şi nişte manageri iscusiţi, capabili să beneficieze de pe urma 
delegării. 

Realitatea este aceea că practic toate deciziile pe care le luăm sunt de 
natura managerială. Ele sunt esenţa managementului deşi multe decizii luate de 
oameni sunt greşite. Linia care desparte succesul de eşec este subţire, de aceea se 
consideră că deciziile manageriale trebuie să ţină cont de următoarele elemente: 

- oamenii (resursele umane); 
- banii (elaborare buget); 
- achiziţii şi vânzări (marketing); 
- cum să acţionăm (operaţiuni); 
- ce vom face în viitor. 
Concluzia tuturor economiştilor este că managerii iau decizii pe baza 

unei combinaţii de intuiţie, experienţă şi analiză. Deoarece intuiţia şi experienţa 
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sunt imposibil de măsurat în vreun mod raţional, ne vom concentra pe partea 
analitică a procesului managerial. 

Începând cu epoca modernă, întreprinzătorul începe să fie considerat 
resursa fundamentală în procesul de producere a bunurilor şi serviciilor. Acesta 
are următoarele obligaţii: 

- să aloce raţional resursele; 
- să combine optim factorii de producţie; 
- să substituie factorii rari şi scumpi cu alţii abundenţi şi ieftini; 
- să multiplice şi să diversifice continuu relaţiile firmei cu alte firme 

similare din ţară şi străinătate; 
- să creeze şi să menţină un climat de muncă propice; 
- să îşi asume riscul afacerii. 
 
 Strategii  manageriale  
Strategiile sunt rezultatele deciziilor manageriale în scopul obţinerii 

obiectivelor strategice propuse. Ele se pot concretiza sub forma unor planuri care 
detaliază cum anume se vor realiza aceste obiective. 

În lumea reală nici o strategie nu este perfectă. Totuşi ele reprezintă 
singura modalitate de a lua în calcul incertitudinile, de a preveni evenimente 
ulterioare. 

Acestea urmăresc creşterea eficienţei procesului de producţie prin mai 
multe metode, precum: stimularea salarială, informatizarea activităţii, creşterea 
productivităţii muncii. Exemplul clasic îl reprezintă firma Ford. Introducerea 
producţiei de masă şi a procesului de asamblare la bandă pentru modelul T de 
automobil a condus la realizarea celui mai popular şi mai ieftin automobil al 
vremii. Ca rezultat al creşterii volumului de producţie, costul unui automobil a 
scăzut de la 3 000 de dolari la numai 900 de dolari. 

Dezvoltarea unei atitudini pozitive 
Un manager de succes are nevoie de un bagaj de cunoştinţe în domeniul 

în care lucrează, de o viziune strategică asupra propriei afaceri, însă va fi 
ineficient în absenţa unei atitudini pozitive faţă de afacerea sa. De aceea, 
conţinutul acestei ultime lecţii va aborda conducerea eficientă a afacerii din 
perspectiva construirii unei imagini pozitive de sine. 

Unul dintre lucrurile cele mai dificil de realizat şi menţinut în viaţă este 
o imagine sănătoasă şi pozitivă. Aceasta reprezintă o fundaţie solidă pentru ceea 
ce dorim să creăm. Imaginea de sine pozitivă şi sănă toasă  nu înseamnă  să  
le  faci  pe plac celorlal ţ i  ci  înseamnă  să  ş t i i :  

-CINE EŞTI 
-ÎNCOTRO TE ÎNDREPŢI  
-PENTRU CE TRÃIEŞTI.  
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În procesul de creare a imaginii de sine putem descoperi zone în care 
excelăm (cu toţii avem din plin puncte forte), dar şi zone în care putem face 
îmbunătăţiri (toţi avem puncte slabe). 

 
7  paş i  către o imagine de sine pozitivă (potrivit lui Jim  

Dornan) 
1.Identifică-ţi punctele forte (şi pe cele slabe)- nu căuta perfecţiunea. 
2.Caută dincolo de interesele mărunte pentru a găsi adevăratele valori. 
3.Renunţă la trecut şi la toate etichetele pe care ţi le-au pus alţii. 
4.Încurajează-te cu orice ocazie. 
5.Costruieşte pe baza micilor succese. 
6.Descoperă domeniile în care excelezi - şi fă din ele pietre de temelie 

pentru a-ţi construi încrederea. 
7.Caută să fii recunoscător atunci când descoperi o persoană care te face 

să ai încredere în tine însuţi. 
Managementul resurselor umane 
De-a lungul timpului, oamenii nu au avut parte de o soartă prea bună în 

mâinile conducătorilor. Angajatul umil era considerat în mod obişnuit ca un 
simplu robot. Descriindu-şi teoria sa despre managementul ştiinţific, Taylor 
spunea: „Conceptul nostru nu solicită ca oamenii să aibă vreo iniţiativă. Nu avem 
nevoie de iniţiativa lor”. Angajaţilor trebuie să li se arate calea optimă de a 
realiza nişte sarcini şi apoi ei trebuie să le ducă la îndeplinire. Deloc surprinzător, 
acest mod de lucru nu a dus întotdeauna la rezultate foarte bune. Introducerea 
metodelor lui Taylor în 1911 a cauzat o grevă la o fabrică de muniţii exploatată 
de armată. 

Cel care a readus în discuţie esenţa umană a unui management bun a 
fost Peter Drucker. „Management înseamnă sarcini. Management înseamnă 
disciplină. Dar management înseamnă şi oameni”, spune el.”Orice realizare de 
management aparţine conducătorului. Oamenii sunt cei care conduc, mai 
degrabă decât forţe sau fapte. Viziunea, angajamentul şi integritatea managerului 
determină o conducere bună  sau greş i tă  actelor,  ameliorarea 
rela ţ i i lor interumane din sistemul economic 

Riscul şi responsabilitatea 
Succesul presupune obţinerea unui venit mai mare decât costul 

producţiei. Insuccesul se reflectă în pierderi, pagube.  Acestea sunt 
determinate fie de condiţii economice, social-politice, inclusiv militare, 
nefavorabile (riscul antreprenorial), fie de accidente tehnice, incendii, infracţiuni 
(riscul pur). Pierderile generate de factorii de risc sunt din ce în ce mai ridicate, 
dar nu datorită faptului că aceşti factori ostili tind să devină mai frecvenţi sau mai 
violent, ci din cauză că sistemele afectate sunt mai vulnerabile. 
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Vulnerabilitatea depinde de gradul de complexitate şi interdependenţă al 
elementelor sistemului economic. Întreprinzătorul nu are de ales între certitudine 
şi incertitudine, deoarece certitudinea este o stare ideală, iluzorie, incertitudinea 
fiind intrinsecă dezvoltării sistemului economico-social. Întreprinzătorul poate 
reduce doar incertitudinea prin creşterea cantitativă şi calitativă a volumului de 
informaţii care fundamentează deciziile sale, prin identificarea şi minimizarea 
riscurilor. 

Unele riscuri (cele pure) sunt asigurabile, pot fi transferate unei 
companii de asigurări care în schimbul unei prime de asigurare (contribuţie 
bănească periodică) acoperă o parte din pierderile întreprinzătorului care a avut 
insucces. Compania de asigurări distribuie deci costul riscului asupra mulţimii 
persoanelor asigurate. Riscurile antreprenoriale nu sunt însă asigurabile. 

Întreprinzătorul exercită o influenţă foarte puternică asupra destinului 
firmei pe care o conduce, dar şi asupra partenerilor acesteia, asupra mediului 
social şi natural în care îşi desfăşoară activitatea. El îşi asumă o responsabilitate 
complexă faţă de:  

- partenerii de afaceri:furnizori, salariaţi, bancheri,  proprietari de 
terenuri, acţionari, administraţie publică, ale căror venituri depind de 
comportamentul său;  

- consumatori, care se aşteaptă să cumpere produse de calitate şi mai 
ales nedăunătoare 

Prosperitatea firmei înseamnă şi bunăstarea angajaţilor, băncilor, 
proprietarilor de pământ, creşterea veniturilor statului etc. Profitul reprezintă 
răsplata riscului şi responsabilităţilor asumate de întreprinzător. Insuccesul, la 
limită falimentul, afectează avuţia proprie, patrimoniul firmei, dar şi resursele 
diverşilor parteneri, aşteptările consumatorilor, bugetul de stat 

Managementul riscului  
 Realizarea obiectivelor firmei presupune cunoaşterea şi asumarea unor 

riscuri multiple. Procesul de management al riscului cuprinde trei faze: 
identificarea riscului, analiza riscului şi reacţia la risc. Identificarea riscului se 
realizează prin întocmirea unor liste de control, organizarea unor şedinţe de 
identificare a riscurilor şi analiza documentelor arhivate. Analiza riscului 
utilizează metode cum sunt: determinarea valorii aşteptate, simularea Monte 
Carlo şi arborii decizionali. Reacţia la risc cuprinde măsuri şi acţiuni pentru 
diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului.  

În faza de identificare a riscului se evaluează pericolele potenţiale, 
efectele şi probabilităţile de apariţie ale acestora pentru a decide care dintre 
riscuri trebuie prevenite. Totodată, se elimină riscurile neconcordante, adică 
acele elemente de risc cu probabilităţi reduse de apariţie sau cu un efect 
nesemnificativ. Identificarea riscurilor trebuie realizată în mod regulat. Aceasta 
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trebuie să ia în considerare atât riscurile interne cât şi pe cele externe. Riscurile 
interne sunt riscuri pe care echipa managerială le poate controla sau influenţa, în 
timp ce riscurile externe nu se află sub controlul acesteia. Riscul poate fi 
identificat folosind diferite metode: 

Faza de analiză a riscului ia în considerare riscurile identificate în prima 
fază şi realizează o cuantificare aprofundată a acestora. Pentru analiza riscului se 
foloseşte un instrumentar matematic divers, mergând de la analiza probabilistică 
la analiza Monte Carlo. 

De exemplu, în cazul unei firme de construcţii, determinarea riscului are 
un impact major în calculaţia costurilor şi implicit în activitatea de ofertare - 
licitare. Astfel, dacă în timpul pregătirii documentaţiei pentru participarea la o 
licitaţie pentru adjudecarea unei lucrări s-a identificat riscul de a se întâlni un 
strat de rocă dură în timpul săpării fundaţiei, antreprenorul se poate asigura 
împotriva acestui risc calculând valoarea aşteptată a producerii acestui fenomen 
şi o poate include în calculele pentru elaborarea devizului ofertă. Concret, dacă 
costul suplimentar antrenat de efectuarea de săpături în rocă dură pentru o 
anumită lucrare este de 100.000 milioane lei, iar probabilitatea ca să se 
întâlnească rocă dură a fost estimată la 30%, valoarea aşteptată a acestui risc va 
fi: 

VA(a) = 0,30 x 100.000 = 30.000 milioane lei 
Repartizarea riscurilor  este de asemenea un instrument 

performant de management al riscului. Aceasta se referă la părţile care vor 
accepta o parte sau întreaga responsabilitate pentru consecinţele riscului. 
Repartizarea riscului trebuie să se facă ţinându-se seama de comportamentul faţă 
de risc al diferitelor organizaţii implicate. În acest sens regula generală de alocare 
a riscului este să se aloce riscul părţii care poate să îl suporte şi să îl controleze 
cel mai bine. 

Un proces formalizat de management al riscului va da rezultate pozitive 
numai dacă ia în considerare toate aspectele acestuia. Performanţa în procesul de 
management al riscului este dată de calitatea managerilor şi a personalului 
implicat, şi anume de cea mai slabă  verigă  din cadrul său.  Manageri i  
firmei trebuie să se asigure că echipa care realizează managementul riscului este 
competentă şi a găsit o cale de mijloc între tehnicizarea excesivă a procesului şi 
acţiunea pe bază de intuiţie. 
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7. CĂUTAREA SURSELOR DE 
FINANŢARE 

 
1. Care sunt sursele de informare? 
 
A. Finanţatorii  
 

Avantaje: 
informa ţ ia  este completă ;   
se acordă  consultan ţă  între anumite l imite ş i  în mod 

gratuit .   
Dezavantaje: 
acces difici l  din cauza vizibil i tăţ i i  reduse a f inan ţatorilor.   

 
B. Firme de consultanţă  specializate 
 

Avantaje: 
pot oferi  informa ţ i i  complete;  

Dezavantaje: 
costul  consultan ţei.   

C. Internet  
Avantaje: 
informa ţ ia  este,  de regulă ,  completă ;  
informa ţ ia  este disponibilă  un t imp îndelungat;   
accesul este facil  ş i  la costuri  reduse.  

Dezavantaje: 
l ipsa unei  consultan ţe cuprinză toare.   

 
D. Mass-media (presa scrisă ,  radio,  TV) 
 

Avantaje: 
Informa ţ ia  este distr ibuită  rapid (24 de ore).   

Dezavantaje: 
informa ţ ia  este incompletă ;   
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informa ţ ia  este disponibilă  un t imp scurt .   
 
 
2.  Ce trebuie să  avem în vedere la contactarea 
finanţatorilor? 
 
Căutarea surselor de f inanţare 
Cel mai important  element al  s istemului  de căutare de 
f inan ţare este contactarea preliminară  a  poten ţ ial i lor  
f inan ţatori ,  înainte de a începe realizarea proiectului .  
 
 
TIPURI DE FINANŢĂRI 

Nerambursabile  (granturi)  
Rambursabile  ( imprumuturi)  
Asocieri  (cu persoane f izice sau juridice- fonduri  cu capital  

de r isc)  
Cum funcţ ionează  sistemul finanţărilor nerambursabile? 
 
Finanţări nerambursabile 
 Într-o primă etapă, finanţatorul stabileşte - inclusiv prin colaborare cu 
autorităţi ale statului care va beneficia de respectivele finanţări (în cazul unor 
programe masive de finanţare, de exemplu cele ale Uniunii Europene sau cele 
ale Băncii Mondiale) - domeniul sau domeniile vizate şi obiectivele pe care 
intenţionează să le realizeze, activităţile şi beneficiarii potenţiali pe care este 
dispus să-i finanţeze din resursele sale.  

Etapa a doua este reprezentată de licitaţia de proiecte.  
 Etapa a treia :după expirarea perioadei de timp în care pot fi depuse 
proiectele, acestea sunt evaluate de către comisia de evaluare constituită în etapa 
întâi, fiecărui proiect fiindu-i acordat un anumit punctaj, în funcţie de lista de 
criterii utilizată de comisie (criterii prezentate solicitanţilor, de regulă, în cadrul 
pachetului informativ).  
Finanţări nerambursabile 
 Cea de-a patra etapă este reprezentată de perioada de implementare a 
proiectelor pentru care a fost obţinută finanţarea nerambursabilă.  

Ultima etapă este cea de evaluare.  
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Care sunt instituţ i i le care gestionează  programele de 
f inanţare pentru România? 
 
PROGRAMELE UNIUNII EUROPENE PENTRU ROMÂNIA 
 

Finanţarea de proiecte de dezvoltare în România este o necesitate 
naţională evidentă. Cele mai vizibile surse de finanţare externă sunt astăzi cele 
acordate de Uniunea Europeană prin fondurile de preaderare (PHARE, ISPA şi 
SAPARD). Dacă, azi fondurile PHARE, ISPA şi SAPARD ar fi utilizate la 
capacitate maximă fondurile europene ar reprezenta doar 2% din PIB-ul 
României. Iar în viitor, după anul 2007, acestea vor fi înlocuite de fondurile 
structurale. Conform regulamentelor Uniunii Europene de fonduri structurale o 
ţară membră poate accesa fonduri în valoare de maxim 4% din PIB ţării 
respective. Cu alte cuvinte, după aderare, fondurile structurale vor reprezenta 
dublul acestei alocaţii. Dar punctul de vedere al României, care are un PIB 
scăzut, acest lucru înseamnă că vor fi disponibile fonduri relativ puţine tocmai 
aici, unde este atât de multă nevoie de investiţii.  

Concluzia este că necesarul de finanţare trebuie acoperit, şi azi şi după 
aderare, şi prin atragerea de fonduri private. 
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8. ELABORAREA PROIECTELOR DE 
FINANŢARE EUROPEANĂ 

 
Ai o idee valoroasă şi crezi că “vei da lovitura” dar cea mai mare 

problemă de care te vei lovi este găsirea banilor pentru a o pune în  aplicare. De 
multe ori lipsa acestora este invocată ca motiv de cei care sunt dispuşi să 
abandoneze. 

Dacă eşti hotărât, vei vedea în  continuare că există o mulţime de locuri 
de unde poţi obţine sprijinul de care ai nevoie. Pentru a ajunge la bani trebuie să 
ai o idee bună şi să ştii unde să mergi cu ea.  

Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie 
pune la dispoziţia micilor întreprinzători un instrument ce se poate dovedi foarte 
util atât în accesarea fondurilor nerambursabile, cât şi în obţinerea creditelor de 
dezvoltare, într-un sector de activitate care acuza deseori reticenţa băncilor faţă 
de IMM-uri: “Ghidul surselor de asistenţă pentru IMM-uri”. Acesta poate fi 
consultat sau descărcat gratuit de pe site-ul Agenţiei, la adresa: 
http://www.animmc.ro/imm/ghid_asistenta_imm. Ghidul prezintă toate 
programele de finanţare rambursabilă şi nerambursabilă specifice acestui tip de 
afaceri, precum şi documentaţiile necesare şi condiţiile de accesare.  

IMM-urile pot obţine 18 tipuri de credite avantajoase, în mare parte cu 
dobânzi subvenţionate.  

O societate nou-înfiinţată care angajează şomeri în proporţie de cel puţin 
jumătate din numărul salariaţilor poate primi, din partea Agenţiei Naţionale 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, un credit cu o dobândă de 50% din dobânda 
de referinţa a BNR, dacă activează în judeţe unde rata şomajului este mai mică 
sau egală cu rata medie la nivel naţional. Pentru judeţele cu o rată a şomajului 
mai mare decât rata medie la nivel naţional, printre care şi judeţul Vaslui, 
creditele se vor acorda cu o dobândă de 25% din dobânda de referinţă a Băncii 
Centrale.  

IMM-urile pot accesa Programul elveţian de Promovare a Importurilor, 
care oferă servicii profesionale de informare, consiliere şi sprijin direct, dar şi 
finanţare pentru exporturi pe pieţele Elveţiei sau UE. Programul se adresează 
producătorilor din domeniul agriculturii, vânătorii, silviculturii, pescuitului, 
pisciculturii şi industriei prelucrătoare.  

La capitolul Granturi, ANIMMC a identificat 20 de programe prin care 
IMM-urile pot accesa fonduri nerambursabile, pentru domenii care merg de la 
dezvoltarea resurselor umane, afaceri în turism ori agricultură până la IT sau 
parcuri stiinţifice şi tehnologice. 

 
 

67



GHIDUL ÎNTREPRINZĂTORULUI  

 
Garanţ i i le pot f i  împărţ i te cu statul 

După ce se identifică sursa de creditare, principala problemă care trebuie 
rezolvată este garantarea împrumutului. Pentru aceasta, micii afacerişti pot apela 
la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM. În cazul în care 
banca, în urma analizei documentaţiei de credit, consideră că proiectul este 
viabil, dar nu există suficiente garanţii materiale, solicită Fondului să participe la 
împărţirea riscului prin emiterea unei garanţii. Fondul, pe baza propriei analize, 
decide sau nu să acorde garanţia. În caz afirmativ, între bancă şi Fond este 
semnat un contract de garantare, în baza căruia banca semnează contractul de 
credit cu solicitantul împrumutului.  

 
Dacă îţi pare dificilă obţinerea unui împrumut bancar, îţi propunem 

obţinerea unei finanţări nerambursabile cu ajutorul proiectelor Phare, Ispa şi 
Sapard. 

Phare  –  Phare a fost creat în  1989, pentru a acorda asistenţă Poloniei 
şi Ungariei, şi s-a extins treptat, incluzând 13 state partenere (inclusiv România). 
Din 1997, când România a devenit ţară candidată la Uniunea Europeană, Phare 
s-a orientat către sprijinirea pregătirii acesteia pentru aderare. Phare are trei 
obiective principale: consolidarea administraţiei publice şi a instituţiilor din 
statele candidate pentru ca acestea să poată funcţiona eficient în  cadrul Uniunii; 
sprijinirea statelor candidate în efortul investiţional de aliniere a activităţilor 
industriale şi a infrastructurii la standardele UE; promovarea coeziunii 
economice şi sociale.  

Ispa  –  finanţează în perioada 2000 – 2006 proiecte din domeniul 
infrastructurii de transport şi mediu. Programul urmăreşte alinierea la standardele 
de mediu ale Uniunii Europene, extinderea şi conectarea reţelelor de transport ale 
României cu cele trans-europene şi familiarizarea ţărilor beneficiare cu 
procedurile aplicate de Instrumentele Structurale. Relaţii suplimentare pe site-ul; 
www.finantare.ro

Sapard  – sprijină România pentru participarea la Politica Agricolă 
Comună şi Piaţa Internă a Uniunii Europene. Programul urmăreşte îmbunătăţirea 
vieţii comunităţilor rurale, crearea unui sector competitiv de producere şi 
prelucrare a produselor agricole, crearea de locuri de munca în mediul rural, 
asigurarea unei dezvoltări durabile a acestor regiuni. http://www.sapard.ro/ 
 Îti vom prezenta în continuare informaţii referitoare la programul Phare. 

Prin acest program sunt finanţate proiecte care vizează: 
1. Dezvoltare locală şi regională, care urmăreşte: 

- îmbunătăţirea serviciilor locale şi regionale 
- planificare regională 
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- planificarea şi dezvoltarea urbană 
- dezvoltarea turismului şi eco-turismului 
- dezvoltarea unui patrimoniu natural şi cultural al regiunii 

2. Dezvoltarea afacerilor, care se referă la: 
- dezvoltarea serviciilor de consultanta in afaceri 
- afaceri şi cooperare industrială 
- dezvoltarea comerţului 
- promovarea investiţiilor 
- instruire în management şi marketing 
- stimularea inovaţiilor calităţii şi transferului tehnologic, etc 

3. Dezvoltarea resurselor umane şi instruire prin: 
- educaţie pentru adulţi 
- educaţie vocaţională 
- cursuri pentru şomeri, etc. 
4. Dezvoltarea socio-economica 
- promovarea intereselor consumatorilor 
- promovarea drepturilor angajaţilor şi dialogul social 
- dezvoltarea organizaţiilor cu rol social-economic. 

 
Pentru aceste proiecte Uniunea Europeana asigura finanţare de maxim 95% 

din bugetul total al proiectului, restul fiind contribuţia organizaţiei, în bani sau în 
natură, funcţie de condiţiile stipulate în Ghidul solicitantului.  

În general aceste proiecte se derulează pe o perioada de 3 – 12 luni. 
 
Cel mai important document necesar obţinerii unei finanţări europene 

nerambursabile este Cererea de finanţare. 
Aceasta este un document, de cele mai multe ori tipizat, prin care o 

instituţie de credit, persoană juridică sau persoană fizică primeşte solicitări de 
finanţare legate de diverse obiective agreate de acesta sub forma unor criterii de 
selecţie şi/ sau de eligibilitate. Toate tipizatele necesare sunt cuprinse într-un 
"Ghid al solicitantului". 

Este foarte important de reţinut că detaliile incluse în  fiecare cerere de 
finanţare în parte, sunt elemente de bază în redactarea acesteia şi reprezintă 
primul criteriu de selecţie al cerinţelor de finanţare. De altfel, "Ghidul 
solicitantului" specifică necesitatea de a se respecta formularul de cerere şi 
ordinea paginilor. 

În pachetul de prezentare al  proiectului şi în Ghidul solicitantului sunt 
prezentate mai multe anexe, care trebuie completate sau care prezintă informaţii 
ajutătoare. Acordă mare atenţie zonelor sau localităţilor eligibile, glosarului de 
termeni şi grilei de evaluare. Utilizează chiar, în completarea cererii, termeni din 
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grilă şi glosar. Utilizează acelaşi tip şi mărime de font  care sunt în cerere. 
Respectă întocmai cerinţele tuturor documentelor pe care le completezi şi aşează-
le în dosar conform listei de verificare. Toate documentele se completează la 
calculator. Nu sunt admise cereri scrise de mână. 

Pentru informarea ta cât mai completă este bine să urmăreşti modelul 
general prezentat mai jos pentru a avea ideea care ar putea fi conţinutul unei 
asemenea cereri de finanţare.  
CERERE DE FINANŢARE  
I .  TITLUL PROIECTULUI:  
NUMELE DE PROIECT (date cât mai complete: ex. Dotarea cu instalaţii 
specifice a secţiei …)  
I .a .  TIPUL PROIECTULUI: (se completează prin bifare “in v sau x”)  
Dezvoltare resurse umane, Iniţiative de dezvoltare locală, Proiecte de turism etc.  
 
II .  SOLICITANTUL/ Nume solici tant:   
Statutul juridic: SOCIETATE COMERCIALĂ (sau altă formă)  
Nume complet:  
Forma de organizare: (SRL, SA, SCS, SCA, SNC)  
Nr. de înregistrare juridică: J 09/ xxxx/ 199x; Cod fiscal:  
Adresa sediului social: (Localitatea, strada, nr. etc.,Codul postal); Telefon; Fax; 
E-mail;  
Persoana de contact/ Administrator:  
 
III .  BUGETUL TOTAL AL PROIECTULUI: XXXX (suma) Lei 
şi/ sau EURO, din care:  
De la Programul de finanţare "X”: XXXX (suma) Lei şi/ sau EURO;  
Contribuţia organizaţiei: XXXX (suma) Lei şi/ sau EURO  
a. Suma solicitată:  
b. Contribuţia proprie a solicitantului: din care:  
• în natură reprezentând "X" % din total proiect;  
• în numerar reprezentând "Y" % din total proiect.  
Notă: În general aceste delimitări au un rol esenţial în cazul finanţărilor indiferent 
de tipul acestora deoarece ele delimitează cota de participare la afacerea 
respectivă a solicitantului şi, în special la finanţările de tip grant – sume 
nerambursabile – în care apar condiţionări procentuale de acordare.  
c. Numărul total de angajaţi la data depunerii cererii;  
d. Numărul locurilor de muncă permanente nou create prin proiectul propus;  
e. Costul mediu pe loc de muncă nou creat;  
f. Durata estimată a proiectului: xx luni 
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g. Data anticipată  de început:   
 
IV. LOCALIZAREA PROIECTULUI PROPUS:  
(se completează localitatea, judeţul, regiunea, ţara, inclusiv numerele de telefon 
de contactare)  
IV.a. Descrierea proiectului;  
IV.b. Rezultatele concrete scontate la finalizarea proiectului: se prezintă detalii 
asupra rezultatelor economice şi financiare şi impactului social. 
 
V. SEMNĂTURA RESPONSABILULUI DE PROIECT:  
 
VI. DATA DEPUNERII PROIECTULUI:  
Rezultatul verificării (se completează de Autoritatea/ Persoana împuternicită 
pentru selecţia propunerilor de finanţare).  
Aprobat (eventual cu recomandări)/ Respins.  
Pentru (A doua semnătură, cu rol de validare şi confirmare):  
Semnătura: Data:  
Notă: Pentru unele finanţări cererea este compusă din două părţi, una 
enumerativă, succintă, şi una de precizare, care este prezentată mai jos – până la 
forma de prezentare a bugetului proiectului.  
A. INFORMAŢII DETALIATE DESPRE SOLICITANT  
1. IDENTITATEA SOLICITANTULUI  
1.1. Numele organizaţiei (numele complet al societăţii)  
1.2. Sigla  
2. NUMELE ŞI ADRESA BĂNCII SOLICITANTULUI  
Nume:  
Strada:  
Codul poştal:  
Codul băncii:  
2.2. Numărul contului bancar:  
2.3. Titularul de cont:  
Numele şi prenumele; Titlul şi funcţia din organizaţie  
3. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DESFAŞURATE DE SOLICITANT:  
4. PRINCIPALII ACŢIONARI AI ORGANIZAŢIEI:  
Nume; Procent (%) pe care îl deţine  
5. ALTE COMPANII/ ASOCIAŢII/ GRUPURI ALE SOLICITANTULUI:  
6. ALTE AJUTOARE FINANCIARE, ÎMPRUMUTURI SAU CONTRACTE 
DE PRESTĂRI SERVICII OBŢINUTE DIRECT SAU INDIRECT DE LA 
ORGANIZAŢII DE FINANŢARE ÎN ULTIMII TREI/ CINCI ANI:  
Programul: Titlul proiectului: Anul primirii: Suma:  
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B. INFORMAŢII DETALIATE DESPRE PROIECT  
1. TITLUL PROIECTULUI:  
NUMELE DE PROIECT (date cât mai complete: ex. Dotarea cu instalaţii 
specifice a secţiei …) – aşa cum a fost prezentat la titlul proiectului.  
2. LOCALIZAREA PROIECTULUI:  
Regiunea/ Judeţul/ Oraşul/ Comuna.  
Centrul de delimitare al organizaţiei respective – (localitatea)  
3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI:  
Data preconizată pentru începerea proiectului: ziua XX Luna XX Anul XXXX  
Data preconizată pentru finalizarea proiectului: ziua XX Luna XX Anul XXXX  
4. DESCRIEREA PROIECTULUI:  
Acest proiect s-a întocmit pentru procurarea de …, pentru …, etc.  
Prin realizarea acestui proiect vom putea asigura …, deoarece …, etc.  
5. NECESITATEA PROIECTULUI:  
O explicitare concisă şi la obiect a necesităţii proiectului.  
6.  GRUP ŢINTĂ :   
Grupul de populaţie precum şi cel al resurselor şi beneficiarilor juridici ai 
investiţiei finalizate.  
7. REZULTATELE şi IMPACTUL PRECONIZATE:  
Rezultate şi impact social: (ex. nr. de locuri de muncă nou create)  
Rezultate şi impact economic: (costul pe loc de muncă, etc.)  
Rezultate şi impact asupra mediului: (ex. dacă se constituie factori de risc pentru 
mediu)  
8. RESPONSABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE:  
Persoana, grupul, instituţia responsabilă de finalizarea proiectului.  
9. VIABILITATEA PROIECTULUI:  
Se realizează o justificare succintă asupra eforturilor necesare realizării/ 
finalizării proiectului, precum şi justificarea continuităţii acestuia după 
terminarea perioadei de finanţare propriu-zisă.  
C. BUGETUL PROIECTULUI  
Notă: Aceasta este secţiunea cea mai importantă a cererii de finanţare, 
necesităţile de selecţie fiind  "acoperite" prin simpla parcurgere a acestei secţiuni. 
Este bine să reţii că, dacă există cerinţe de informare suplimentare, acestea vor fi 
"acoperite" prin cercetarea datelor din planul de afaceri.  
TOTAL (sume) DIN CARE:  
Din Programul "X" (EURO); Din alte fonduri publice – în natură (EURO); Din 
alte fonduri publice – în numerar (EURO); Din contribuţie privată - în natură 
(EURO); Din contribuţie privată - în  numerar (EURO); împrumuturi (EURO); 
Resurse proprii (EURO).  
Notă: Datele vor fi introduse într-un tabel, datele fiind completate sub forma unei 
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structuri, ca următoarea:  
1. Investiţii  
• Echipament; • Construcţia sau renovarea clădirilor; • Altele;  
Sub-total:  
2. Cheltuieli curente:  
• Chirii clădiri; • Mână de lucru; • Materii prime; • Energie, încălzire; • 
Promovare; • Costuri administrative;  
Sub-total:  
Alte costuri:  
Sub-total:  
TOTAL:  
Descriere; Costuri; Contribuţie proprie; Contribuţia în natură; în numerar 
(moneda); Credite; Surse proprii;  
I. Costuri eligibile care pot fi finanţate de beneficiar;  
• Investiţii în imobilizări corporale; • Investiţii în imobilizări necorporale; • 
Investiţii în stocuri pentru producţie; • Pregătire profesională legată de proiect;  
• Altele;  
• Rezerva.  
Sub-total I  
II. Alte costuri eligibile, finanţabile exclusiv de către beneficiar  
• Investiţii în stocuri pentru producţie; • Utilităţi (energie, apă ,  gaze,  etc.) ;  •  
Transport; • Chirii; • Leasing; • Întreţinere, reparaţii;  
• Asigurări; • Salarii; • Cheltuieli administrative (telefon, fax, deplasări, costuri 
asociate, etc.); • Cheltuieli comerciale; • Alte cheltuieli de promovare; • 
Cheltuieli pentru asigurarea calităţii; • Cheltuieli pentru certificarea şi atestarea 
conformităţii produselor; • Costuri pentru auditarea proiectului şi/ sau a 
întreprinderii beneficiare; • Alte costuri.  
Sub-total II  
Total   
TRANSFERURI DE FONDURI  
Data transferului; Suma transferată din Programul "X"; Suma reprezentând 
contribuţia locală asigurată din surse locale (parteneri sau alte surse) înainte de 
solicitarea transferului din Programul "X" din care:  
D. DOCUMENTE DE ANEXAT LA CERERE  
(se completează prin bifare “în v sau x”)  
I. Documente care trebuie anexate  
1. Evidenţele contabile pe ultimul an fiscal;  
2. Descrierea detaliată şi programarea activităţilor;  
3. Bugetul detaliat al activităţilor  
4. Curriculum vitae ale persoanelor implicate în managementul proiectului;  
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5. Planul de afaceri;  
6. Confirmarea co-finanţării private;  
II. Documente care trebuie anexate numai daca este cazul Da/ Nu  
1. Certificatul de înregistrare;  
2. Convenţii de asociere/ statute;  
3. Lista directorilor/ membrilor consiliilor de conducere;  
4. Raportul anului precedent;  
5. Descrierile participării actuale sau precedente în acţiuni ale Organizaţiei "X".  
DECLARAŢIA SOLICITANTULUI  
Declar că toate informaţiile din această cerere de finanţare şi toate celelalte 
informaţii anexate la cerere sunt corecte şi complete.  
Persoana responsabilă de proiect din partea organizaţiei solicitante,  
Semnătura:  
Numele:  
Funcţia în organizaţie:  
Data:  
Derularea plăţilor (datele sunt prezentate sub forma de tabel):  
Nr.; Data plăţii; Suma; Contribuţia proprie; în natură - în numerar;  
Alte finanţări.  
Notă: Alte finanţări obţinute în trecut de întreprindere din fonduri publice: 
Program; Titlul proiectului; Anul acordării; Obiectul: (grantului,  
împrumutului, contractului – detaliat).  
Alte solicitări de finanţare:  
Se vor prezenta solicitările de finanţare emise de întreprindere pentru acelaşi 
proiect de investiţii, dar din alte surse de finanţare publice, similare sau nu.  
Finanţator; Tipul finanţării: (grant, împrumut, etc.); Nume proiect; Suma 
solicitată.  
Documente însoţitoare obligatorii ce trebuie incluse în cererea de finanţare:  
1. Plan de afacere pentru cel puţin următorii 3 ani;  
2. Documente doveditoare pentru contribuţia proprie a solicitantului la finanţarea 
proiectului propus;  
3. Certificate de înregistrare la Registrul Comerţului şi certificat de înregistrare 
fiscală (copii);  
4. Statut şi contract de asociere, acte adiţionale, etc. (copii);  
5. Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe ultimii 3 ani;  
6. Curriculum vitae ale persoanelor cheie implicate în proiect  
7. Autorizaţii de construcţie şi similare (daca proiectul include construcţia sau 
modernizarea de clădirii etc.);  
8. Traducere (nelegalizata) în limba engleză a descrierii proiectului şi a 
rezultatelor concrete scontate la sfârşitul proiectului.  
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Notă: Cererile de finanţare, în funcţie de specificul finanţării ce se urmăreşte, 
cuprind şi o serie de declaraţii, cum ar fi:  
Declar pe propria răspundere că informaţiile furnizate în  cererea de finanţare 
precum şi orice altă informaţie furnizată ca suport pentru aceasta cerere este 
completă şi corectă.  
Declar că întreprinderea şi nici unul dintre acţionarii/ asociaţii săi:  
- nu au avut în ultimii 5 ani vreun incident de plată (emitere de cec fără acoperire, 
etc.);  
- nu au avut în ultimii 5 ani credite nerambursate la timp;  
- nu au avut în  ultimii 2 ani taxe şi impozite către bugetul de stat restante. 
Declar că:  întreprinderea nu are şi nu a avut în ultimii 2 ani datorii neplătite la 
timp către bugetul de stat;  
Înţeleg că neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a 
acestor informaţii va duce în mod automat la respingerea proiectului sau, ulterior, 
la returnarea integrală a sumei primite drept credit/ grant. 
Persoana responsabilă de proiect:  
Nume:  
Semnătură:  
Funcţia în cadrul întreprinderii/ instituţiei:  
Data:  
Ştampila întreprinderii/ instituţiei.  

 
 
 
Atenţie! Datele de mai sus sunt o prezentare generală a unei cereri de 

finanţare, însă fiecare instituţie are propriul format. Cererile de finanţare vor fi 
depuse personal, caz în care vei primi un număr de înregistrare, sau pot fi 
expediate prin poştă, cu confirmare de primire, la adresele specificate în ghid. 
Indiferent de modul de transmitere a documentaţiei de finanţare, nu uita că la 
toate proiectele există un termen limită de predare. 

 
  
MULT SUCCES! 
Visul tău poate deveni reali tate!  

 
 

75



GHIDUL ÎNTREPRINZĂTORULUI  

BIBLIOGRAFIE 
 
Becker Garry, Comportamentul uman – o abordare economică, Editura All, 
Bucuresti, 1993 
Bistriceanu D.Gh., Adochitei M., Negrea E. - Finanţele agentilor economici, Ed. 
Didactică şi Pedagogică, Bucuresti, 1995 
Cornescu V., Managementul resurselor umane, Editura Trei, Bucureti, 1999 
Crainer Stuart, 75 dintre cele mai bune decizii manageriale luate vreodată, Editura 
Teora, Bucureşti, 2002 
Darie V., Drehuţă Em. si colab. – Manualul expertului contabil si contabilului 
autorizat, Editura Agora, Bacău, 1998 
Scurtu D., Contabilitate pentru începători, Editura Economică, Bucuresti, 2004 
Dumitru Corina-Graziela, Contabilitate financiară, Editura Mărgăritar, Bucureşti, 
2005 
Vacarel I. si colaboratorii - Finante Publice, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucuresti 1992 
* * * Ghidul surselor de asistenta pentru IMM-uri - Agenţia Naţionala pentru 
întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperaţie 
* * * Program Naţional Phare, Memorandumul de finanţare - Ministerului 
Integrării Europene 
* *  Program Multianual de Finanţare SAPAKD - Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Agenţia SAP ARD 
* * * Strategiile naţionale ISPA — Ministerul Transporturilor, Construcţiilor si 
Turismului, Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor 
* * * Ghidul solicitantului, Program SAPARD Măsura 1.1, Măsura 3.1, Măsura 
3.4.,Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Agenţia SAPARD 
* * * Ghidul solicitantului, Program Phare Coeziune Economică şi Socială– 
Ministerul Integrării Europene 
* * * Revista Finante, credit si contabilitate 1990 - 2004 
* * * Revista Tribuna Economica 1990 - 2005 
* * * Legea nr. 31/1990 (republicată)  - Legea Societăţilor Comerciale 
* * * Legea nr. 507/2002 cu modificările aduse  
* * * Legea nr. 300/2004 privind autorizarea PF si AF 
* * * Legea nr. 26/1990 – privind Registrul Comerţului 
* * * Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii 
* * * Ordinul M.F.P. nr. 306/2002 – pentru aprobarea reglementărilor contabil 
specifice armonizate cu directivele europene 
www.infoeuropa.ro 
www.mie.ro 
www.sapard.ro 
www.adrnordest.ro 
www.mt.ro 
www.animmc.ro 

 
 

76



GHIDUL ÎNTREPRINZĂTORULUI  

 
 

77 


	 ARGUMENT 
	1. VREI SĂ DEVII ÎNTREPRINZĂTOR? 
	2. REGLEMENTĂRI LEGISLATIVE 
	Certificatul de înregistrare şi Anexele 
	3. PLANUL DE AFACERI 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  
	4. REGLEMENTARI                        FINANCIAR-CONTABILE 
	5. GHIDUL FISCAL 
	Scopul şi sfera de cuprindere a Ghidului fiscal  
	Reguli de aplicare generală 
	 Moneda de plată şi de calcul a impozitelor şi taxelor  

	Impozitul pe profit 
	 Contribuabili   
	 Sfera de cuprindere a impozitului   
	 Scutiri   
	 Cotele de impozitare   
	 Calculul profitului impozabil 
	 Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale   

	Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor   
	 Aria de cuprindere a impozitului   

	Taxa pe valoarea adăugată   
	 Cotele de taxă pe valoarea adăugată   
	 Operaţiuni scutite  
	 Determinarea taxei de plată sau a sumei negative de taxă   
	 Evidenţa operaţiunilor impozabile şi depunerea decontului   
	 Plata taxei pe valoarea adăugată la buget   

	Accize   
	 Accize armonizate   
	 Obligaţiile plătitorilor de accize   
	 Depunerea declaraţiilor de accize   
	 Scutiri la plata accizelor   

	Impozite şi taxe locale   
	 Impozitul pe clădiri   
	 Impozitul pe teren   
	 Taxa asupra mijloacelor de transport   
	 Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor  şi  a  autorizaţiilor   
	 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate   
	 Impozitul pe spectacole   
	 Taxa hotelieră   
	 Taxe speciale   

	Implicaţii bugetare ale impozitelor şi taxelor locale   

	6. CONDUCEREA EFICIENTĂ A AFACERII 
	7. CĂUTAREA SURSELOR DE FINANŢARE 
	8. ELABORAREA PROIECTELOR DE FINANŢARE EUROPEANĂ 
	 BIBLIOGRAFIE 


