PASII PENTRU INFIINTARE FIRMA PENTRU DESFASURAREA
UNEI AFACERI
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V-ati gandit sa va deschideti o afacere, care sa fie profitabila la tara, agricola sau nonagricola? Si
nu numai? Este bine sa va ganditi, mai intai ca in urma afacerii deschise va rezulta un produs pe care
trebuie sa-l livrati! Deci, trebuie sa va ganditi la PIATA DE DESFACERE a produsului obtinut caci
daca nu valorificam ce producem, nu avem succes in acea afacere!
ATENTIE ! Intr-o afacere trebuie sa va ganditi la faptul ca “PRODUCI CEEA CE VINZI SI NU
VINZI CEEA CE PRODUCI!”
Deci, afacerea se va gandi de ―LA COADA LA CAP”!
Indiferent ce afacere doriti sa desfasurati sunt mai multe posibilitati de infiintare firme: P.F.A., I.I., S.RL.,
cu conditia ca trebuie sa stiti legislatia prin care se pot infiinta.
1. P.F.A. = PERSOANA FIZICA AUTORIZATA si I.I. = INTREPRINDERI INDIVIDUALE,
Functioneaza in baza ordonantei de urgenta nr 44 din 2008.
Pentru a va dezvolta o asemenea forma de organizare trebuie sa cunoasteti urmatoarele:
Conform
O.U. nr.44/2008 se reglementează accesul la activitatea economică, procedura de
înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării şi regimul juridic al persoanelor fizice
autorizate să desfăşoare activităţi economice, precum şi al întreprinderilor individuale şi familiale.
Prin aceasta ordonanta, activitatea economică a solicitantului poate fi - activitatea agricolă, nonagricola, industrială, comercială, desfăşurată pentru obţinerea unor bunuri sau servicii a căror valoare
poate fi exprimată în bani şi care sunt destinate vânzării ori schimbului pe pieţele organizate sau unor
beneficiari determinaţi ori determinabili în scopul obţinerii unui profit;
De asemenea, familia inseamna - soţul, soţia, copiii acestora, care au împlinit vârsta de 16 ani la data
autorizării întreprinderii familiale, rudele şi afinii până la gradul al patrulea inclusiv;
Prin acest tip de organizare, întreprinzător inseamna - persoana fizică care organizează o întreprindere
economică;
Intreprinderea economică inseamna- activitatea economică desfăşurată în mod organizat, permanent
şi sistematic combinând resurse financiare, forţă de muncă atrasă, materii prime, mijloace logistice şi
informaţie pe riscul întreprinzătorului în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;
Intreprindere individuală - întreprinderea economică fără personalitate juridică organizată de un
întreprinzător persoană fizică;
Intreprindere familiala - întreprinderea economică fără personalitate juridică organizată de un
întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa;
Persoană fizică autorizată - persoana fizică autorizată să desfăşoare orice formă de activitate
economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă;
Patrimoniul de afectaţiune - totalitatea bunurilor, drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice
autorizate, titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale afectate scopului
exercitării unei activităţi economice constituite ca o fracţiune distinctă a patrimoniului persoanei fizice
autorizate titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale separată de gajul
general al creditorilor personali ai acestora;
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Puncte de lucru - locaţiile în care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale sau familiale, în cazul în care aceasta nu se desfăşoară exclusiv la sediul profesional, cu
excepţia cazului în care se desfăşoară comerţ ambulant astfel cum este reglementat de Ordonanţa
Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată.
Orice persoană fizică, cetăţean român sau cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al
Spaţiului Economic European poate desfăşura activităţi economice pe teritoriul României, în condiţiile
prevăzute de lege.
De asemenea, activităţile economice pot fi desfăşurate în toate domeniile, meseriile, ocupaţiile sau
profesiile pe care legea nu le interzice în mod expres pentru libera iniţiativă.
Orice activitate economică desfăşurată permanent, ocazional sau temporar în România de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale trebuie să fie înregistrată
şi autorizată, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
Autorizarea funcţionării în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu exonerează persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale de obligaţia de a obţine, înainte de
începerea activităţii, autorizaţiile, avizele, licenţele şi altele asemenea, prevăzute în legi speciale pentru
desfăşurarea anumitor activităţi economice.
Pentru inregistrarea si autorizarea functionarii se vor respecta urmatorii pasi:
1.Obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării înainte de începerea
activităţii economice ca persoane fizice autorizate denumite în continuare PFA, respectiv întreprinzători
persoane fizice titulari ai unei întreprinderi individuale; 2.Reprezentantul întreprinderii familiale are
obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării, înainte de începerea
activităţii economice.
3.În cazul în care acesta nu formulează cererea în termen de 7 zile de la încheierea acordului de constituire
prevăzut la art. 29 alin. (1), oricare membru al întreprinderii familiale poate să solicite înregistrarea în
registrul comerţului şi autorizarea funcţionării.
4.În toate cazurile, cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării trebuie
formulată în termen de 15 zile de la încheierea acordului de constituire prevăzut la art. 29 alin. (1). În caz
de nerespectare a termenului prevăzut la alin. (3), este necesară încheierea unui nou acord de constituire.
Conform O.U. 44/2008 pot desfăşura activităţi economice, persoanele fizice care:
a) au împlinit vârsta de 18 ani, în cazul persoanelor fizice care solicită autorizarea pentru desfăşurarea de
activităţi şi al reprezentantului întreprinderii familiale, respectiv vârsta de 16 ani, în cazul membrilor
întreprinderii familiale;
b) nu au săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiarfiscală, de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal;
c) au un sediu profesional declarat ;
d) declară pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică
în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi al protecţiei muncii.
Pentru stabilirea sediului profesional este necesar ca PFA, titularul întreprinderii individuale sau
oricare membru al întreprinderii familiale de la caz la caz să deţină un drept de folosinţă asupra
imobilului la adresa căruia acesta este declarat.
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Desfăşurarea activităţilor economice prin intermediul unui sediu permanent de către cetăţenii altor state
membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European se realizează cu respectarea
reglementărilor în vigoare privind sediul permanent.
Înregistrarea în registrul comerţului a persoanei fizice autorizate, a întreprinderii individuale şi a
întreprinderii familiale se face în baza rezoluţiei motivate a directorului oficiului registrului comerţului de
pe lângă tribunal.
Schimbarea sediului profesional şi a obiectului principal de activitate se înregistrează în registrul
comerţului, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor prezentului capitol.
Punctele de lucru se înregistrează în registrul comerţului, cu respectarea dispoziţiilor privind sediul
profesional şi cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor prezentului capitol.
REGIMUL JURIDIC AL P.F.A sau I.I.
În scopul exercitării activităţii pentru care a fost autorizată, PFA poate colabora cu alte persoane
fizice autorizate ca PFA, întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale
sau reprezentanţi ai unor întreprinderi familial, ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru
efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit
prezentei secţiuni.
PFA nu poate angaja cu contract de muncă terţe persoane pentru desfăşurarea activităţii pentru
care a fost autorizată şi nici nu va fi considerată un angajat al unor terţe persoane cu care
colaborează, potrivit art. 16, din O.U. 44/2008, chiar dacă colaborarea este exclusivă.
PFA este asigurată în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi are
dreptul de a fi asigurată în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj, în
condiţiile prevăzute de lege.
PFA îşi desfăşoară activitatea folosind în principal forţa de muncă şi aptitudinile sale
profesionale. Ea nu poate cumula şi calitatea de întreprinzător persoană fizică titular al unei întreprinderi
individuale.
PFA poate cere ulterior schimbarea statutului juridic dobândit şi autorizarea ca
întreprinzător persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale;
PFA răspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit,
şi, în completare, cu întreg patrimoniul său, iar în caz de insolvenţă, va fi supusă procedurii simplificate
prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare, dacă are calitatea
de comerciant, potrivit art. 7 din Codul comercial.
PFA îşi încetează activitatea şi este radiată din registrul comerţului în următoarele cazuri:
a) prin deces;
b) prin voinţa acesteia;
c) în condiţiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Cererea de radiere, însoţită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor
doveditoare, după caz, se depune la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul
profesional, de către orice persoană interesată.
TREBUIE RETINUT CA :
-Întreprinderea individuală nu dobândeşte personalitate juridică prin înregistrarea în registrul
comerţului;
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-Întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale este comerciant persoană fizică de la
data înregistrării sale în registrul comerţului.
-Pentru organizarea şi exploatarea întreprinderii sale, întreprinzătorul persoană fizică, în calitate de
angajator persoană fizică, poate angaja terţe persoane cu contract individual de muncă, înregistrat la
inspectoratul teritorial de muncă, potrivit legii, şi poate colabora cu alte PFA, cu alţi întreprinzători
persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanţi ai unor întreprinderi
familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să
îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni.
-Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale poate cumula şi calitatea de
salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de
activitate economic, decât cel în care şi-a organizat întreprinderea individuală.
Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale îşi încetează activitatea şi
este radiat din registrul comerţului în următoarele cazuri:
a) prin deces;
b) prin voinţa acestuia;
c) în condiţiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Cererea de radiere, însoţită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor
doveditoare, după caz, se depune la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul
profesional, de către orice persoană interesată.
(3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), din O.U.44/2008, moştenitorii pot continua întreprinderea,
dacă îşi manifestă voinţa, printr-o declaraţie autentică, în termen de 6 luni de la data dezbaterii succesiunii.
Când sunt mai mulţi moştenitori, aceştia îşi vor desemna un reprezentant, în vederea continuării activităţii
economice ca întreprindere familială.
DESPRE INTREPRINDEREA FAMILIALA
Întreprinderea familială este constituită din 2 sau mai mulţi membri ai unei familii.
Membrii unei întreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor întreprinderi
individuale. De asemenea, aceştia pot cumula şi calitatea de salariat al unei terţe persoane care
funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care şiau organizat întreprinderea familială.
Membrii unei întreprinderi familiale sunt asiguraţi în sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale şi au dreptul de a fi asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor
pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de lege.
Întreprinderea familială nu poate angaja terţe persoane cu contract de muncă.
Întreprinderea familială nu are patrimoniu propriu şi nu dobândeşte personalitate juridică prin înregistrarea
în registrul comerţului.
Întreprinderea familială îşi încetează activitatea şi este radiată din registrul comerţului în
următoarele cazuri:
a) mai mult de jumătate dintre membrii acesteia au decedat;
b) mai mult de jumătate dintre membrii întreprinderii cer încetarea acesteia sau se retrag din
întreprindere;
c) în condiţiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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(2) Cererea de radiere, însoţită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor
doveditoare, după caz, se depune la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul
profesional, de către orice persoană interesată.

DESPRE SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ (abreviată curent ca S.R.L. ori SRL)
Este o formă legală de companie, o anumită formă de persoană juridică, care are o răspundere
limitată în fața legii și față de proprietarii acesteia. Este o formă hibridă de business având caracteristici,
atât ale unui parteneriat cât și, ale unei corporații, fiind mai flexibilă decât alte forme de societăți
comerciale și mai adecvată pentru un proprietar unic sau pentru un număr mic de membri.
În România, acest tip de entitate economică există din 1990, având numele titlului
articolului, Societate cu răspundere limitată, (abreviată, S.R.L., sau SRL). Proprietarul sau
proprietarii companiei sunt răspunzători în fața legii doar cu capitalul de start al companiei, a cărui
valoare minimă este de cel puțin de 200 de lei.
Din cauza acestei limitări a răspunderii legale, fiecare SRL trebuie să indice clar acest capital de
start în orice relație economică cu orice partener, pentru ca partenerul sau partenerii de afaceri să știe exact
acoperirea maximă a oricărei activități economice.
1. ASOCIATII
Se pot asocia si forma o S.R.L.:
a).persoane fizice, cetateni romani sau straini;
b).persoane juridice romane sau straine.
2. NUMARUL DE ASOCIATI
Regula generala:
a).minim 2 asociati;
b).maxim 50 asociati.
Exceptie:
a).o singura persoana, fizica sau juridica, in cazul formei de S.R.L. cu asociat unic, in conditiile ce
urmeaza;
b).o persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura S.R.L.;
c).o S.R.L. nu poate avea ca asociat unic o alta S.R.L. alcatuita dintr-o singura persoana.
3. ACTUL DE INFIINTARE
O societate S.R.L. se constituie prin:
a).contract de societate si statut;
b).numai statut in cazul S.R.L. cu asociat unic;
c).atat in cazul a). cat si in cazul b). se poate intocmi un inscris unic denumit ACT CONSTITUTIV.
Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea societatii
sunt considerati fondatori.
Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru
gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare
sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de prezenta lege.
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4. FIRMA
a).Orice societate trebuie sa aiba o firma.
b).Firma este numele sau, dupa caz, denumirea sub care un comerciant isi exercita comertul si sub care
semneaza.
c).Firma trebuie scrisa in primul rand in limba romana.
d).Firma unei S.R.L. se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adauga numele unuia sau mai
multora dintre asociati si va fi insotita de mentiunea scrisa in intregime ―societati cu raspundere limitata‖
sau S.R.L.
e).Orice firma noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente
f).Nici o firma nu va putea cuprinde o denumire intrebuintata de comerciantii din sectorul public.
5. EMBLEMA
a).Emblema este semnul sau denumirea care deosebeste un comerciant de un altul de acelasi gen.
b).Emblema trebuie scrisa in primul rand in limba romana.
c).Orice emblema trebuie sa se deosebeasca de emblemele inscrise in acelasi registru al comertului, pentru
acelasi fel de comert, precum si de emblema altor comercianti de pe piata unde comerciantul isi desfasoara
activitatea.
d).Emblema poate fi folosita numai insotita de firma comerciantului.
6. SEDIUL SOCIAL
a).Societatea trebuie sa aiba un sediu principal, care este locul, spatiul si adresa unde se gasesc organele
sale de conducere si serviciile administrative.
b).Sediul social este un element de identificare a societatii in functie de care se stabilesc: legea aplicabila,
instantele judecatoresti competente, natio- nalitatea societatii, locul unde trebuie indeplinite formalitatile
de inmatriculare, publicitate si autorizare.
c).Societatea poate infiinta sedii secundare, fara personalitate juridica (sucursale, agentii, reprezentante,
puncte de lucru, etc.)
7. OBIECTUL DE ACTIVITATE
a).In actul constitutiv trebuie stabilita activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare societatea in vederea
obtinerii de profit: productie, comercializare, prestari de servicii, tranzactii, intermedieri, etc.
b).Obiectul de activitate trebuie sa fie bine determinat, cu stabilirea domeniului principal, a activitatii
principale si a activitatilor secundare.
c).Obiectul de activitate se stabileste potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN,
aprobat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.656/1997.
d).Obiectul de activitate stabilit, trebuie sa fie posibil licit si moral.
8. CAPITALUL SOCIAL
a).Capitalul social se formeaza prin aportul asociatilor.
b).Capitalul social nu poate fi mai mic de 2.000.000 (douamilioane) lei si se divide in parti sociale egale,
care nu pot fi mai mici de 100.000 (unasuta- mii) lei.
c).Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.
d).Partile sociale pot fi transmise intre asociati sau catre persoane din afara societatii cu aprobarea
celorlalti asociati.
e).Partile sociale se transmit si prin succesiune daca in actul cxonstitutiv exista clauze de continuare cu
mostenitorii.
7

9. APORTUL ASOCIATILOR
a).Aportul asociatilor poate fi in numerar (obligatoriu) si in natura (optional);
b).Aportul in creante si aportul in munca nu sunt admise pentru formarea sau majorarea capitalului social;
c).La S.R.L. cu asociat unic valoarea capitalului in natura se stabileste pe baza unei expertize de
specialitate;
d).In schimbul aportului lor, asociatilor li se atribuie parti sociale;
e).Aportul in valuta se inscrie in actul constitutiv si in lei la cursul de schimb oficial de la data varsarii;
f).Aportul in valuta al asociatilor straini se inregistreaza in lei si in dolari USA;
g).Bunurile
aduse
ca
aport
devin
proprietatea
societatii
comerciale;
h).Aportul la capital nu este purtator de dobanzi.
10. CONDUCEREA SOCIETATII
a).Conducerea societatii se realizeaza de catre adunarea generala a asociatilor si de catre administratorul
sau consiliul de administratie.
b).Adunarea generala are in principal urmatoarele obligatii:
-sa aprobe bilantul contabil si sa stabileasca repartizarea beneficiului net;
-sa desemneze pe administratori si pe cenzori;
-sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii;
-sa modifice actul constitutiv.
c).La S.R.L. cu asociat unic, acesta are drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru adunarea generala
a asociatilor.
d).Societatea este administrata de unul sau mai multi administratori asociati sau neasociati, numiti prin
actul constitutiv sau de adunarea generala a asociatilor.
e).Dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecarui administrator, afara de cazul in care, in actul
constitutiv exista dispozitie contrara.
f).Puterile si limitele administratorului se stabilesc prin actul constitutiv.
11. CONTROLUL SOCIETATII
a). Controlul societatii este exercitat de unul sau mai multi cenzori alesi de adunarea generala a asociatilor.
b). Numirea cenzorilor este obligatorie numai daca numarul asociatilor este mai mare de 15.
c). In lipsa de cenzori numiti, controlul se exercita de asociatii care nu sunt administratori.
d). Dispozitiile legale cu privire la cenzorii din S.A. se aplica si cenzorilor din S.R.L.
12. PARTICIPAREA ASOCIATILOR LA BENEFICII SI LAPIERDERI
a).Repartizarea beneficiului net se face de catre adunarea generala a actionarilor.
b).Cota parte din beneficiul net repartizat a se plati fiecarui asociat constituie dividend.
c).Dividendele se platesc asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat daca
prin actul constitutiv nu se prevede altfel.
d).Dividendele se platesc numai din beneficiile reale si pe baza de bilant contabil.
e).Suportarea de catre asociati a pierderilor inregistrate de societate se face proportional cu cota de
participare la capitalul social, pana la limita aportului social subscris.
13. CONTINUTUL ACTULUI CONSTITUTIV
Actul constitutiv al unei S.R.L. va cuprinde in principal:
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a)-numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor, persoanelor fizice;
denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor, persoane juridice. La societatea in comandita simpla se vor
arata asociatii comanditari si asociatii comanditati;
b)-forma, denumirea, sediu si, daca este cazul, emblema societatii;
c)-obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
d)-capitalul social subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in
natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii, precum si data la care se va varsa integral capitalul
social subscris. La societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor
sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau:
e)-asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, persoane fizice ori
juridice, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;
f)-partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;
g)-sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica
-, atunci cand se infiinteaza odata cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are
in vedere o atare infiintare;
h)-durata societatii;
i)-modul de divolvare si de lichidare a societatii.
14. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV
a).Actul constitutiv se poate modifica de catre asociati cu respectarea conditiilor de fond si forma
prevazute pentru incheierea lui.
b).Actul aditional modificator, va cuprinde textul integral al prevederilor modificate din actul constitutiv.
c).Daca se face mai multe modificari la actul constitutiv, acesta se va actualiza cu toate modificarile la zi.
15. EXCLUDEREA SI RETRAGEREA ASOCIATILOR
a).Poate fi exclus din societate:
-asociatul care, pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;
-asociatul administrator care comite frauda in dauna societatii sau se serveste de semnatura sociala sau de
capitalul social in folosul lui sau al altora;
b).Excluderea se pronunta prin hotarare judecatoreasca la cererea societatii sau a oricarui asociat.
c).Asociatul exclus are dreptul la beneficii si raspunde de pierderi pana in ziua excluderii.
d).Asociatul exclus nu are dreptul la o parte proportionala din patrimoniul social, ci numai la suma de bani
care sa reprezinte valoarea acestei parti stabilita de asociati sau de un expert.
e).Un asociat se poate retrage din societate:
-in cazurile prevazute in actul constitutiv;
-cu acordul tuturor celorlalti asociati;
-prin hotarare a tribunalului, cand actul constitutiv nu prevede retragerea si nici nu exista acordul celorlalti
asociati.
f).Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru partile sale sociale, se stabilesc de asociati ori de un expert,
iar in caz de neintelegere de tribunal.
16. FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATII.
a).Societatea poate fuziona cu una sau mai multe societati existente.
b).Fuziunea se face fie prin absorbtia unei societati, fie prin contopirea cu alte societati rezultand o
societate noua.
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c).Divizarea societatii poate avea loc:
-prin deprinderea unei parti din patrimoniu si transmiterea catre una sau mai multe societati existente sau
care iau astfel fiinta;
-prin impartirea intregului patrimoniu al societatii intre doua sau mai multe societati existente sau care iau
astfel fiinta.
d).In acest caz, societatea care se divide, isi inceteaza existenta.
17. DIZOLVAREA SOCIETATII
Societatea se dizolva prin:
a)-trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
b)-imposibilitatea realizarii obiectului de activitate sau realizareaacesteia;
c)-declararea nulitatii societatii;
d)-hotararea adunarii generale;
e)-hotararea tribunalului la cererea oricarui asociat pentru motive temeinice, cum ar fi: neintelegerile grave
dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;
f)-falimentul societatii;
g)-incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unor asociati cand, datorita acestor cauze numarul
asociatilor s-a redus la unul singur. Se excepteaza cazul cand in actul constitutiv exista clauza de
continuare cu mostenitorii sau cand asociatul ramas hotaraste continuarea existentei societatii sub forma
unei S.R.L. cu asociat unic.
h)-pierderea unei jumatati din capitalul social sau a reducerii lui sub minimum legal.
Societatea nu se dizolva daca, in termen de noua luni de la data constatarii pierderii sau reducerii
capitalului social, acesta este reintregit, este redus la suma ramasa ori la minimum legal sau cand
societatea se transforma intr-o forma de societate la care capitalul social corespunde.
Tribunalul mai poate pronunta dizolvarea la cererea C.C.I. sau a oricarei persoane interesate in cazurile in
care:
i)-societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;
j)-societatea nu a depus timp de 3 ani consecutivi bilantul contabil, sau alte acte, care, portivit legii, se
depun la O.R.C.;
k)- societatea si-a incetat activitatea, nu are sediu cunoscut, asociatii au disparut sau nu au domiciliu ori
resedinta cunoscuta.
Societatea nu se dizolva daca incetarea activitatii a fost anuntata organelor fiscale si inscrisa in O.R.C., iar
durata incetarii nu depaseste trei ani.
18. LICHIDAREA SOCIETATII
a).Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii, in afara de cazurile de fuziune ori
divizare totala sau in cazul dizolvarii unei S.R.L. cu asociat unic.
b).Lichidarea si repartizarea patrimoniului social se face de catre lichidatori autorizati numiti de asociati
sau, dupa caz, de tribunal.
c).La terminarea lichidarii, lichidatorii vor intocmi bilantul contabil de lichidare si vor propune
repartizarea activului intre asociati.
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DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA ÎN REGISTRUL COMERŢULUI,
ÎNREGISTRAREA FISCALĂ ŞI AUTORIZAREA FUNCŢIONĂRII SOCIETĂŢII CU
RĂSPUNDERE LIMITATĂ – DEBUTANT (S.R.L. - D)




Potrivit O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntrepriunderilor de
către întreprinzătorii debutanți în afaceri, acestea pot fi înfiinţate de întreprinzători cu capacitate de
exerciţiu deplină, care îndeplinesc următoarele condiţii:
1.
au capacitate juridică deplină de exerciţiu;
2.
anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului nu au mai deţinut şi nu deţin
calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european;
3.
înfiinţează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată în condiţiile
Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind
societăţile comerciale şi ale OUG nr. 6/2011;
4.
declară pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale pentru declaraţii mincinoase, că
îndeplinesc condiţiile prevăzute la lit. b, pe care o depun la Registrul Comerţului odată cu cererea
de înmatriculare a societăţii.
Societatea înfiinţată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
1.
este societate cu răspundere limitată (SRL), care funcţionează pe durată nedeterminată, în
condiţiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2.
se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condiţiile Legii nr. 346/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor
mici şi mijlocii şi ale OUG nr. 6/2011;
3.
este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci)
întreprinzători debutanţi asociaţi. Condiţiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite
de fiecare dintre asociaţi;
4.
este administrată de asociatul unic sau de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;
5.
are în obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevăzute de clasificarea
activităţilor din economia naţionala în vigoare (CAEN Rev 2).

În cele 5 (cinci) grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societăţii următoarele:
intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie
sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional,
plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse de normele europene
pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.
PRIN OUG NR.6/2011, intreprinzatorul tanar, beneficiar al programului, denumit in continuare
intreprinzator debutant, este persoana fizica majora care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are capacitate juridica deplina de exercitiu, are varsta de pana la 35 de ani, impliniti cel mai tarziu in
ziua inregistrarii cererii de inmatriculare a societatii cu raspundere limitata in registrul comertului;
b) anterior datei inmatricularii societatii in registrul comertului nu a mai detinut si nu detine calitatea de
actionar, asociat sau membru al organelor de conducere ale unei intreprinderi constituite in Spatiul
Economic
European;
c) infiinteaza pentru prima data o societate cu raspundere limitata in conditiile Legii nr. 31/1990 privind
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societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei ordonante de
urgenta;
d) completeaza o declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale, ca indeplineste conditiile
prevazute la lit. b), pe care o depune la registrul comertului odata cu cererea de inmatriculare a societatii.
(2) Daca la data inregistrarii cererii de inmatriculare a societatii cu raspundere limitata in registrul
comertului conditia referitoare la varsta este indeplinita, aceasta se considera indeplinita pe intreaga
perioada de acordare a facilitatilor.
Pentru incadrarea in program, microintreprinderea infiintata de intreprinzatorul debutant trebuie
sa
indeplineasca
cumulativ
urmatoarele
conditii:
a) este societate cu raspundere limitata care functioneaza pe durata nedeterminata, in conditiile Legii nr.
31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei ordonante de urgenta;
b) se incadreaza in categoria microintreprinderilor in conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea
infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale
prezentei
ordonante
de
urgenta;
c) este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 intreprinzatori debutanti
asociati. Conditiile pentru intreprinzatorul debutant trebuie indeplinite de fiecare dintre asociati, astfel cum
se
prevede
la
art.
2;
d) este administrata de asociatul unic, de unul sau mai multi administratori dintre asociati;
e) are in obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din
economia nationala in vigoare (CAEN Rev. 2). In cele 5 grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiecte de
activitate ale societatii urmatoarele: intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de
jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool,
substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, precum si
activitatile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.
(2) Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant se obtine la data inmatricularii in
registrul
comertului
in
a
carui
raza
teritoriala
se
afla
sediul
sau
social.
(3) Prin derogare de la art. 36 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, denumirea unei microintreprinderi apartinand intreprinzatorului
debutant se compune dintr-o denumire proprie insotita de sintagma scrisa in intregime „societate cu
raspundere limitata — debutant‖ sau abrevierea „S.R.L. – D.‖.
Microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant beneficiaza de urmatoarele
facilitati:
a) acordarea de catre A.I.P.P.I.M.M. a unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 50%,
dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul in lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri,
pentru care face dovada surselor de cofinantare. Alocatiile financiare nerambursabile se acorda in limita
sumelor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de
Afaceri;
b) garantii acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii —
S.A, I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de
afaceri acceptate de A.I.P.P.I.M.M., cu respectarea conditiilor prevazute in normele si procedurile interne
ale institutiilor de credit si ale F.N.G.C.I.M.M., pana la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, in
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limita
sumei
de
80.000
euro
sau
echivalentul
in
lei;
c) scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru
veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariati, angajati pe perioada nedeterminata. Aceasta
perioada constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea si calculul
drepturilor prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, se utilizeaza castigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plateste
contributia
individuala
de
asigurari
sociale.
Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acorda pentru veniturile salariale lunare care depasesc cuantumul
castigului
salarial
mediu
brut
pe
economie
din
anul
anterior;
d) scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la oficiile registrului
comertului
pentru
inregistrarea
microintreprinderii;
e) consiliere, instruire si sprijin din partea O.T.I.M.M.C. al A.I.P.P.I.M.M. in a carui raza de competenta
isi are sediul social
Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant se pierde, prin
efectul
legii:
a) la data de 31 decembrie a anului in care se implinesc 3 ani de la data inregistrarii;
b) la data la care oricare dintre autoritatile competente constata ca societatea nu mai indeplineste una
dintre
conditiile
prevazute
la
art.
3
alin.
(1);
c) la data la care activitatea microintreprinderii apartinand intreprinzatorului debutant a incetat voluntar
sau
cand
a
fost
declansata
procedura
de
insolventa;
d) la implinirea a 45 de zile lucratoare de la data scadentei unei obligatii fiscale neindeplinite;
e) la data depunerii situatiei financiare semestriale sau anuale, daca cifra de afaceri pe anul in curs a atins
echivalentul in lei al sumei de 500.000 euro. La atingerea acestui prag, microintreprinderea are obligatia
de a notifica in scris, cel mai tarziu pana la sfarsitul lunii urmatoare, oficiul registrului comertului in a
carui
raza
teritoriala
se
afla
sediul
sau
social.
(2) In termen de cel mult 45 de zile lucratoare de la pierderea calitatii de microintreprindere apartinand
intreprinzatorului debutant, societatea comerciala respectiva are obligatia sa procedeze la schimbarea
denumirii potrivit prevederilor art. 36 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.
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